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                                                        Protokół  Nr 22                                   
                                     z  XXII sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                       24 października 2012  roku –  Ratusz 
    
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji – 13.45  
 
Sesji przewodniczyli: Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, 
                                Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 

Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył XXII 
sesję Rady Miasta Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana Jerzego 
Borowskiego - 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 również : 
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału  Organizacyjnego 
Pani Barbara Rajkowska –Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
Pani Barbara Rożek– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pan Wiesław Polak – naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
Pan Grzegorz Cież – Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego 
Pan Marian Zwierzyk – Komendant Straży Miejskiej 
            

W XXII sesji udział wzięło 20 Radnych Rady Miasta Sandomierza - jak w załączonej 
Liście obecności.    
Radny - Pan  Krzysztof  Niżyński - usprawiedliwił swoją nieobecność.  
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan Janusz Sochacki - na podstawie listy 
obecności stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
Ad. 2. 
Powołanie sekretarza obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan Janusz Sochacki - poprosił o dokonanie wyboru 
sekretarza dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Ryszard Lewandowski 
 
Zaproponował kandydaturę Pana Piotra Majewskiego. 
 
Radny – Pan Piotr Majewski – wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad  i wobec 
braku innych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się” . 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Piotr Majewski został sekretarzem dzisiejszych obrad.  
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Ad. 3.                            
Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – przystępując do realizacji kolejnego 
punktu Porządku obrad poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków dotyczących  
przedstawionego Porządku obrad XXII sesji Rady Miasta.  
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- Poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierza, zatwierdzonego uchwałą Nr 
XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia  24 lutego 2000 r. ze zmianami. 
- Przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały powiedział, że:  

• Trzeba dokonać kosmetyki i zamienić teren w Studium z oświatowego na usługowo-  
handlowy. 

• Na działce, którą sprzedał Starosta, powstanie obiekt handlowy. 
• Inwestor chce przystąpić do prac. 
• Państwo radni otrzymali projekt tej uchwały . 
• W/w projekt nie był opiniowany przez Komisje merytoryczne, bo „rodził się wczoraj”. 

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta, w związku z brakiem kolejnych 
wniosków, poddał pod głosowanie zgłoszony przez Burmistrza wniosek wprowadzenie do 
Porządku obrad dzisiejszej sesji  punktu: 
- Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sandomierza, 
zatwierdzonego uchwałą nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia  24 lutego 2000 
roku ze zmianami. 
Wynik głosowania: 19  „za”,  0 „przeciw”,  1 osoba  „wstrzymała  się” od głosu. 
Rada Miasta  wyraziła zgodę na  rozszerzenie Porządku obrad XXII sesji Rady Miasta. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poddał pod głosowanie Porządek obrad XXII sesji rozszerzony o w/w projekt uchwały  
  Wynik głosowania: 20  „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się” od głosu. 
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Porządku obrad XXII sesji Rady Miasta – jak niżej:  
 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Powołanie sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołów z XIX-XXI sesji Rady Miasta Sandomierza. 
5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta., w tym informacja o 
złożonych  Oświadczeniach majątkowych. 
6. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze’20121 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr II Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla „Ożarowska” w 
Sandomierzu.(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.  (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza) 

                                                 
1 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze’2012  Państwo Radni otrzymali w terminie ustawowym. 
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 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia  stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej z tytułu budowy  urządzeń infrastruktury  technicznej.  (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza)  
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2012 rok- MOSiR  
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2012 rok- MOSiR 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2012 rok -ZEAS  -  
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2012 rok. 
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 
rok. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza  
     z dnia 23 kwietnia  2003 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami  
     komunikacji miejskiej.(Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
17. Podjęcie uchwały w sprawie: „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego  
     transportu  zbiorowego organizowanego przez Gminę Miejską Sandomierz”. (Wniosek  
     Burmistrza Sandomierza) 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/83/2011 Rady Miasta Sandomierza   
     z dnia  26 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 
      i dworców, których  właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz  
      oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
19. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie  
     z obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  
     Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „uchwalenia wieloletniego programu  
     gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Sandomierz na lata 2012-2016” 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza  
     Koprzywianki. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji  
     w  Sandomierzu (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
23. Podjęcie uchwały w sprawie  podziału miasta  Sandomierza  na okręgi  wyborcze,   
     określenia ich  granic  i numerów oraz  liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.  
     (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
24. 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) 
25. Podjęcie uchwały w sprawie  powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 
      i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o.  wykonywania usług na terenie miasta  
      Sandomierza w zakresie: zimowego utrzymania dróg i chodników, oczyszczania ręcznego  
      placów, chodników, schodów i parkingów, utrzymania zieleni miejskiej,  wywozu nie  
      segregowanych odpadów (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany Nr 4 Studium  
     Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  miasta Sandomierza,  
      zatwierdzonego  uchwałą  nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia  24 lutego  
      2000 r. ze zmianami. 
27. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach  
      podejmowanych w okresie międzysesyjnym (w tym Informacja o złożonych  
     Oświadczeniach  majątkowych) 
28. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
29. Zamknięcie obrad. 
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Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przekazał prowadzenie 
obrad XXII sesji Rady Miasta Sandomierza Panu Andrzejowi Bolewskiemu – 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Michał Saracen  
 
 Zapytał: Dlaczego obecny na sesji Pan Przewodniczący przekazuje prowadzenie obrad  
swojemu Zastępcy? 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że Statut Miasta 
Sandomierza umożliwia przekazanie prowadzenia obrad Wiceprzewodniczącemu Rady  
Miasta. 
 
Pan Andrzej Bolewski  - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział, że:   
- Projekty uchwał zostały zaopiniowane przez merytoryczne komisje. 
- Ewentualne uwagi Państwo Radni mogli zgłaszać na posiedzeniach komisji. 
- W związku z powyższym  „liczy na sprawny przebieg sesji”. 
   
Ad. 4.     
Przyjęcie protokołu z XIX-XXI sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział, że  
- Protokoły z XIX-XXI sesji Rady Miasta Sandomierza były wyłożone do wglądu w biurze 
Rady Miasta i nie zgłoszono uwag do ich treści. 
- Prosi o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołów. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń poddaje pod głosowanie przyjęcie  Protokołów z XIX - XXI sesji 
Rady Miasta Sandomierza. 
W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się „ od głosu - Pan Andrzej 
Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - stwierdził przyjęcie Protokołów z XIX-XXI 
sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5. 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – przedstawiając informację o bieżących 
sprawach Miasta z realizacji zadań w okresie od 22.08.2012 do 23 października 2012 roku 
powiedział, między innymi: 

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 także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z 
ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień 
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.: 20 zarządzeń organu gminy w sprawach dotyczących 
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zmian budżetu gminy na 2012. 
3. wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej - w tym 
okresie wydałem ich łącznie 20. 
 
 
 Wydział Techniczno – Inwestycyjny 
Trwają  prace budowlane przy budowie nowego przedszkola nr 5 przy ul. Portowej. Aktualne 
zaawansowanie robót: zakończono realizację ścian fundamentowych. 
1. Trwa projektowanie Przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu. 
2. Trwają prace projektowe dla zadania: „Zaprojektowanie i przebudowa ulicy Holowniczej 

w Sandomierzu”. 
3. Trwają prace projektowe dla trzech przedsięwzięć pn. 1. Przebudowa ul. 11 Listopada, 2. 

Budowa ciągu pieszego od ul. Krętej do ul. Ks. H. Sandomierskiego, 3. Budowa 
kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej i Gołębickiej. 

4. Trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla 
przedsięwzięcia pn.: „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu 
prawobrzeżnym”. 

5. Trwają prace na zadaniach pn.: Remont  ul. Rewery, ul. Długosza, Św. Jadwigi, ul. 
Partyzantów, Odbudowa ul. Pogodnej oraz Odbudowa schodów od ul. Browarnej do ul. 
Podole i Długosza. 

6. Trwa procedura przetargowa dla zadania: „Remont ul. Powiśle”. 
7. Dokonano odbioru końcowego zadań pn.: 
-  „Odbudowa schodów terenowych W-1 leżących na przedłużeniu ul. Bocznej Długosza 
„Kozie schodki” 
-  „Budowa ul. Nowej w Sandomierzu” 
- „Odtworzenie zniszczonej nawierzchni i krawężników wraz z poboczem i skarpą ulicy 
Topolowej w Sandomierzu” 
- „Remont nawierzchni z kostki granitowej i betonowej wraz z odtworzeniem chodnika, 
fragmentu parkingu i spoinowaniem w ulicach: Podwale Górne, Zamkowa i Żydowska w 
Sandomierzu” 
8. Opracowana została dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „Przebudowa placu 

targowego przy Placu 3 Maja  w Sandomierzu”. 
9. Zakończono budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu w 

ramach  programu rządowego „Radosna szkoła”. 
 

Wydział Nadzoru Komunalnego  
  
1. Wykonano remont kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Lubelskiej 27, 
2. Wykonano remont chodników na terenie Starego Miasta, 
3. Wykonano remont oświetlenia przy ul. Maciejowskiego 40, 
4. Wykonano remont nawierzchni oraz dojścia do budynku Urzędu przy Pl. Poniatowskiego 

3, 
5. Wykonano parking przy ul. Portowej,  
6. Trwają prace przy wymianie pokrycia dachowego w budynku Rynek 21, 
7. Trwają prace przy wymianie stolarki okiennej w zasobach lokalowych, 
8. Trwają prace przy wykonywaniu II etapu dokończenia nadbudowy w budynkach 

mieszkalnych przy ul. Lubelskiej 27 i 29. 
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 Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
       

1. W zakresie obrotu nieruchomościami:  
- zawarto 3 umowy notarialne sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,   

2. W zakresie dzierżawy nieruchomości:  
- wydano 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 
- wystawiono 195 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierżawę gruntów pod 

działalnością, 
- zawarto 3 umowy dzierżawy gruntu gminy Sandomierz 

3.   W zakresie podziałów nieruchomości: 
       - wydano 6 decyzji podziałowych na wniosek właścicieli nieruchomości, 

             - zawarto jedno porozumienie w sprawie wypłaty odszkodowania za drogi przejęte w 
wyniku podziału nieruchomości  

       - wydano 3 decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału 
       - wydano 3 decyzje  o ustaleniu opłaty adiacenckiej  
       z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej 

4.   W zakresie użytkowania wieczystego: 
        -   przygotowano 61 oświadczeń w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego 
5. W zakresie rolnictwa:   

- wydano 29 decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

- zawarto 1 umowę dzierżawy rolnej. 
 
Wydział Spraw Obywatelskich  

 
1. Dofinansowano organizację corocznej plenerowej imprezy, która odbyła się w dniach 22 i 

23 września 2012 roku pod hasłem „5 TON ZDROWIA” promującą zdrowy i trzeźwy styl 
życia; 

2. W dniach 08 – 26 października zorganizowano we współpracy z sandomierskimi 
przychodniami zdrowia akcję bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla emerytów i 
rencistów mieszkających na terenie Sandomierza; 

3. W dniach 12 – 14 października przy współpracy z Sandomierskim Centrum Kultury 
zorganizowano coroczny „Festiwal Łagodności – Bezalkoholową Ucztę z Piosenką”; 

4. Dofinansowano obchody Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi 
Psychicznie, które odbyły się w dniu 30 września; 

5. Zorganizowano szkolenie dla realizatorów programu korekcyjnego TROp – Trening 
Relacji Opiekuńczych – rodzinny program profilaktyczny; 

6. W dniu 01 października 2012 roku została przeprowadzona akcja bezpłatnych badań 
mammograficznych finansowanych przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia; 

7. Podsumowano pierwszy etap ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012”. 
Organizator akcji wyróżnił 21 uczniów sandomierskich szkół. W dniu 25 września  
w Gimnazjum Nr 2 odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom wyróżnionym       
w kampanijnych konkursach. 

Wydział Finansowy 

1. Wystawiono 31 tytułów wykonawczych dot. zobowiązań podatkowych - pod. od 
nieruchomości osób prawnych oraz pod. od środków transportowych. 



 7

2. Wystawiono 886 upomnień podatkowych dot. pod. od nieruchomości rolnego i  środków 
transportowych. 

3. Wysłano 33 wezwania przesądowe do zapłaty dot. lokali użytkowych. 

4. Wysłano 10 postanowień podatkowych, 

5. Wydano  11 decyzji w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej, 

6. Wystawiono 376 decyzji po zmianach wymiarowych dotyczących podatku od 
nieruchomości, rolnego. 

7. Wysłano postanowień 283 - wezwań m.in. do uzupełnienia braków formalnych podania, 
złożenia deklaracji  podatkowej, oraz przedłożenia dokumentów niezbędnych do 
rozpatrzenia podania, 

8. Wysłano 146 informacji na temat zarachowań  

i przerachowań wpłat.  

10.  Wydano 859 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie  
w ewidencji podatników podatku rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach, oraz 3 
zaświadczeń o pomocy de mini mis.   
11. Z 1 dłużnikiem podpisano umowę rozkładającą zaległość na raty. 
12. Skierowano do Zespołu radców prawnych dwie sprawy celem skierowania do sądu. 
 
 Referat Oświaty  
 
W okresie sierpnia i września realizowany był rządowy program: „Wyprawka szkolna”. 
Pieniądze na ten cel otrzymaliśmy od Wojewody Świętokrzyskiego. Program objął 243 
uczniów sandomierskich szkół, którzy otrzymali zwrot kosztów zakupu podręczników.  
Pieniądze przekazane na ten cel wyniosły 55.546 zł. 
W dniu 11 października odbyły się w Domu Katolickim obchody Dnia Edukacji Narodowej. 
Podczas uroczystości Burmistrz Sandomierza wręczył 13 wyróżniającym się nauczycielom 
Nagrody Burmistrza. 10 nauczycieli mianowanych złożyło podczas uroczystości ślubowanie. 
Pedagodzy ci uzyskali stopnie nauczyciela mianowanego podczas letniej sesji 
egzaminacyjnej. Burmistrz uhonorował także Romana Chyłę - nauczyciela Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu, który jako pierwszy nauczyciel z Sandomierza uzyskał 
stopień Profesora Oświaty, nadawany na wniosek Ministra Edukacji Narodowej przez 
Kapitułę. 
W okresie między sesjami zakończone zostały remonty szkół i przedszkoli. 
W Gimnazjum Nr 1 przeprowadzono docieplenie ściany szczytowej oraz remont placu i 
opaski wokół budynku szkoły i sali gimnastycznej. Powyższe prace kosztowały 63.595,24 zł. 
Ogłoszony został także przetarg na wewnętrzne roboty remontowe w budynku gimnazjum, 
dotyczące malowania sal i remontu podłóg. Natomiast w Gimnazjum Nr 2 prowadzone były 
prace przy wymianie stolarki drzwiowej, malowania szatni i remontu schodów zewnętrznych 
na kwotę  109.631, 04 zł. W Szkole Podstawowej Nr 1 zostały wykonane  wewnętrzne roboty 
remontowe w sanitariatach, małej sali gimnastycznej, klatkach schodowych i korytarzach 
parteru oraz pierwszego piętra na kwotę 148.690,73 zł. Przy tej szkole został także 
rozbudowany ze zmianą sposobu użytkowania budynek gospodarczy na potrzeby zaplecza 
obiektów sportowych w wysokości 199.555,11 zł. W Szkole Podstawowej Nr 2 zakończyły 
się prace remontowe korytarza i łazienki zaplecza kuchennego oraz  drogi wewnętrznej na 
kwotę 84.155,84 zł. Remont drogi wewnętrznej wykonano wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym w Sandomierzu. W Szkole Podstawowej Nr 3 zostały wykonane prace przy 
zieleni wokół budynku placówki oraz remont pokrycia dachowego budynku kuchni. Koszt 
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tych przedsięwzięć wyniósł 42.034,75 zł. Remonty w Szkole Podstawowej Nr 4 objęły 
wymianę podokienników zewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ściany 
zaplecza sportowego oraz roboty malarskie na sumę 45.369,51 zł. 
Prowadzone były także prace remontowe w przedszkolach samorządowych. W Przedszkolu 
Nr 1 wyremontowana została droga wewnętrzna za 55.770,50 zł., natomiast w Filii 
Przedszkola Nr 1 wyremontowano kuchnię za 16.116,40 zł.  Remont obieralni, łazienki, 
dwóch sal zajęć, wymiana stolarki okiennej i ułożenie paneli podłogowych w korytarzu 
Przedszkola Nr 3 wyniósł 63.016,45 zł. W Przedszkolu Nr 6 wyremontowano chodniki  
i opaskę wokół budynku za  18.856,10 zł. Zewnętrzne i wewnętrzne roboty remontowe  
w Przedszkolu Nr 7 dotyczyły naprawy tarasu, schodów zewnętrznych, remontu dwóch sal 
oraz wymianę stolarki drzwiowej. Koszt tych prac wyniósł. 73.249,74 zł.      

 
Wydział Zamówień Publicznych  
 
Ogłoszone postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 
1. Wewnętrzne roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Cieśli 2 – 

otwarcie ofert 05.10.2012. 
Podpisane umowy 
1. Remont drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 i II Liceum 

Ogólnokształcącego im.T. Kościuszki w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 9 –  
z Przedsiębiorstwem Budowlanym EKO-DROGPOL sp. j. A. Markowski, M. 
Markowska, Urzędów 

2. Odtworzenie  zniszczonej jezdni asfaltobetonowej wraz z przepustami i rowem ulicy 
Partyzantów w Sandomierzu od km 0+250 do km 0+650 – z Wojtas Marian 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM - PIASECZNO” 

3. Odtworzenie schodów od ul. Browarnej do ul. Podole oraz ul. Długosza w Sandomierzu 
– z Firmą Handlowo-Usługową Zuzanna Mikulska, Chęciny  

4. Odtworzenie spękanej i osuniętej jezdni asfaltowej oraz bariery przy ulicy Pogodnej w 
Sandomierzu od km 0+380 do km 0+400)– z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym EKO-
BUD Stanisław Banaś, Tarnobrzeg  

5. Remont chodnika opaski oraz placu w obrębie budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 
Poniatowskiego 3 w Sandomierzu – z Zakładem Remontowo-Budowlanym Michał 
Lipiński ul. Okrzei 7 27-600 Sandomierz 

6. Wykonanie podłoża pod parkiet w Przedszkolu Nr 7 w Sandomierzu przy ul.Armii 
Krajowej 5 – z firmą ELKAMEN  Mariusz Burzawa ul. H. Kołłątaja 3/33 28-200 
Staszów 

7. Remont zniszczonej nawierzchni asfaltobetonowej oraz poboczy ulicy Powiśle w 
Sandomierzu (wybrano ofertę firmy DROKAM-PIASECZNO). 

 
Referatu Kultury, Sportu i Promocji 
 
Kultura 

1) 11-31.08.2012 r. - „XXII Festiwal Muzyka  
w Sandomierzu” – największe muzyczne wydarzenie miasta, prezentujące co roku 
różne style i gatunki muzyczne ze szczególnym uwzględnieniem muzyki klasycznej, 
w okresie sprawozdawczym odbyły się następujące koncerty: „Sandomierska noc 
jazzowa – Bill Prince z zespołem eMBand”, „Koncert Gaby Kulki”, „Cudowne dzieci 
i Giovanni Battista Pergolesi – Stabat Mater”, miejsce: dziedziniec Zamku 
sandomierskiego i Bazylika Katedralna, 
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2) 01.09.2012 r. - „73. rocznica wybuchu II wojny światowej” - uroczystość związana 
z obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej, pamięć ofiar tego największego 
w dziejach świata konfliktu uczcili przedstawiciele miejskiego samorządu, organizacji  
kombatanckich,  służb mundurowych, sandomierskich szkół oraz mieszkańcy miasta; 
przedstawiciele wszystkich delegacji złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem 2 Pułku 
Piechoty Legionów i 4 Pułku Saperów miejsce: Cmentarz katedralny, 

3) 01.09.2012 r. - Festyn „Pożegnanie wakacji” - impreza plenerowa, festyn rozpoczął 
się od pokazu capoeiry, czyli „tanecznej sztuki walki" w wykonaniu grupy 
„Companhia Pernas Pro Ar” ze Stalowej Woli, następnie na scenie zaprezentowali się 
sandomierscy hiphopowcy z grupy „SKILZ” oraz wokaliści z Sandomierskiego Studia 
Piosenki, dla najmłodszych uczestników imprezy niewątpliwie największą atrakcją był 
spektakl zatytułowany „Dzieci w teatrze” zaprezentowany przez Grupę Teatralną 
„Metafora”, imprezę zakończył występ zespołów: „Sando All Stars”, „Tabu” i 
„Akurat”, miejsce: Mały Rynek, 

4) 05-08.09.2012 r. – Obchody XX-lecia podpisania Aktu Partnerstwa Sandomierza 
i Emmendingen - główne obchody XX-lecia partnerstwa miast odbyły się 8 września  
w kościele św. Jakuba, mszę świętą w intencji obu miast i ich mieszkańców 
celebrował ks. bp. dr Krzysztof Nitkiewicz Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej, 
spotkanie zorganizowane przy klasztorze OO. Dominikanów zgromadziło włodarzy 
współpracujących ze sobą miast oraz członków stowarzyszeń zajmujących się 
partnerstwem, swój jubileusz Sandomierz i Emmendingen świętowały w obecności 
delegacji z pozostałych miast partnerskich: brytyjskiego Newark-on-Trent i 
ukraińskiego Ostroga, trwałą pamiątką uroczystości było zasadzenie na terenie 
ogrodów OO. Dominikanów winorośli – podarunku niemieckich przyjaciół z 
Emmendingen, symbolicznym punktem obchodów partnerstwa miast było otwarcie 
przez burmistrzów „Alei Emmendingen”, która jest częścią sandomierskiego Parku 
Piszczele; istotnym elementem pobytu przyjaciół z partnerskich miast był turniej piłki 
nożnej na Miejskim Stadionie Sportowym, który odbył się 7 września br., rywalizacja 
drużyn z FC Emmendingen, UKS-u „Trójki” Sandomierz i Sparty Dwikozy miała 
niezwykle przyjazny charakter, 

5) 08.09.2012 r. – „Narodowe czytanie Pana Tadeusza” – miejska akcja czytania 
największej epopei narodowej Adama Mickiewicza rozpoczęła się symbolicznym 
polonezem w wykonaniu Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej oraz Zespołu 
Pieśni i Tańca „Ziemia Sandomierska”, jako pierwszy na plenerowej scenie wystąpił 
Burmistrz Sandomierza, który zaprezentował wiersz Wincentego Pola 
„Sandomierskie”, następnie kolejni uczestnicy akcji, czyli pracownicy miejskiej 
biblioteki, przedstawiciele sandomierskich instytucji i stowarzyszeń, uczniowie 
sandomierskich szkół, harcerze oraz ochotnicy odczytali fragmenty „Pana Tadeusza”, 
miejsce: Rynek Starego Miasta, 

6) 15.09.2012 r. – XII edycja konkursu „Bonum Publicum” Nagroda Miasta 
Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego – uroczyste wręczenie nagród „Bonum 
Publicum”, komisja konkursowa przyznała: I Nagrodę w wysokości 7000 zł 
Stowarzyszeniu „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach” m.in. za aktywną 
działalność na rzecz mniejszości białoruskiej, II Nagrodę  w wysokości 5000 zł  
Akademii Kobiet Twórczych z Sandomierza, za kultywowanie tradycji poprzez 
organizowanie warsztatów twórczych oraz spotkań oraz III Nagrodę w wysokości 
3000 zł  dr. Piotrowi Sławińskiemu z Sandomierza za liczne publikacje dotyczące 
odkryć mniejszości religijnych na terenie ziemi sandomierskiej, miejsce: Ratusz 
sandomierski, 
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7) 17.09.2012 r. – „Obchody 73. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę oraz Dnia 
Sybiraka w Sandomierzu” - uroczystość patriotyczna upamiętniająca pamięć ofiar 
sowieckiej agresji, w obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, 
sandomierskiego Związku Sybiraków,  policji, wojska, kombatanci oraz młodzież  
z tutejszych szkół, modlitwę w intencji poległych i pomordowanych w czasie wojny 
odmówił ksiądz Bogdan Król, proboszcz  z parafii pw. św. Józefa w Sandomierzu, 
miejsce: Cmentarz katedralny, 

8) 20.09.2012 r. – Uroczyste podpisanie Aktu Partnerstwa  
z włoską Volterr ą - porozumienie o współpracy partnerskiej, w obecności delegacji  z 
włoskiego miasta w Toskanii oraz przedstawicieli sandomierskiego samorządu, 
podpisali Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza i Marco Buselli Burmistrz Volterry; 
uchwałę o współpracy obu miast podjęła Rada Miasta Sandomierza 30 listopada 2011 
roku; nawiązana przyjaźń z miastem o wielowiekowej tradycji ma przyczynić się 
między innymi do wzajemnego wspierania w kwestiach turystycznych i rolniczych, 
Volterra podobnie jak Sandomierz wyróżnia się wyjątkową architekturą, rzadkiej 
urody krajobrazami oraz urodzajną glebą, Burmistrz Sandomierza zwrócił uwagę, że 
oba miasta łączy wspaniałe dziedzictwo przeszłości oraz wspólne poszukiwanie 
miejsca dla przyszłości, miejsce: Ratusz sandomierski, 

9) 25.09.2012 r. – „Zachowaj trzeźwy umysł 2012” - uroczyste wręczenie nagród 
uczestnikom wyróżnionym w kampanijnych konkursach, celem akcji było przede 
wszystkim promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz 
atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec 
wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania 
przemocy, miejsce: Gimnazjum nr 2, 

10) 29-30.09.2012 r. – „Kolorowy Jarmark” – impreza plenerowa, na straganach, 
ustawionych wokół Ratusza swoje wyroby zaprezentowali rękodzielnicy, 
rzemieślnicy, twórcy decoupage'u, kowale artystyczni, twórcy wyrobów ceramicznych 
oraz metaloplastycy, dodatkową atrakcją były konkursy i zabawy dla najmłodszych  
z udziałem grupy animacyjnej    z przedszkola „Różowy Słoń", 

11) 30.09.2012 r. – XI Ogólnopolski Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi 
Psychicznie – w ramach sandomierskich obchodów Dnia Solidarności z Osobami 
Chorującymi Psychicznie można było zapoznać się z pracami uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy i pacjentów oddziałów 
psychiatrycznych z terenu powiatu sandomierskiego, zainteresowani mogli skorzystać  
z bezpłatnych porad lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty leczenia 
uzależnień; w sandomierskim Ratuszu odbyły się wykłady zaproszonych gości z 
Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego "Medyk" w Koprzywnicy, dra 
Marka Majkowskiego oraz mgr Lucyny Majkowskiej, celem wykładów było przede 
wszystkim przybliżenie problemu choroby Alzheimera, podczas części artystycznej 
wystąpiła grupa „Jarzębina” znana z utworu „Koko Euro Spoko”, miejsce: Stare 
Miasto w Sandomierzu, 

12) 12-14.10.2012 r. – Festiwal „Łagodności” – impreza muzyczna, podczas festiwalu 
można było wysłuchać muzyki współczesnych romantyków, bardów oraz twórców 
nastroju; tegoroczną edycję festiwalu otworzył w piątkowy wieczór recital Daniela 
Gałązki z zespołem, koncert artystów był wielobarwną i poetycką podróżą w „krainę 
łagodności", opartą na poezji Jonasza Kofty, księdza Jana Twardowskiego i Piotra 
Brymasa; w sobotni wieczór sandomierska publiczność miała okazję wysłuchać ballad 
z repertuaru takich artystów jak Leonard Cohen i Janis Joplin, własne aranżacje 
utworów wspomnianych wykonawców oraz autorskie kompozycje zaprezentowała w 
swoim występie Elżbieta Dębska; festiwal zakończył w niedzielę występ kolejnej 
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gwiazdy - Miki Urbaniak z zespołem, która zaprezentowała utwory m.in. ze swojej 
debiutanckiej płyty „Closer”, miejsce: Dom Katolicki w Sandomierzu, 

13) 20.10.2012 r. – Promocja tomiku poezji Anny Zielińskiej-Brudek „Tymczasowi” - 
podczas spotkania można było wysłuchać recytacji wierszy w wykonaniu autorki oraz 
Andrzeja Wilgosza i Jacka Kality, który także zaprezentował poezję śpiewaną Anny  
Zielińskiej – Brudek, podczas spotkania wystąpiła również formacja muzyczna 
„Sando All Stars”, miejsce: Ratusz sandomierski. 
 

Sport 
1) 14-15.09.2012 r. – XVIII Sportowy Turniej Miast i Gmin – ogólnopolskie 

podsumowanie turnieju, miasto Sandomierz zajęło II miejsce w województwie 
świętokrzyskim w IV kategorii - od 15 tys. do 40 tys. mieszkańców, głównym celem 
tej ogólnopolskiej imprezy jest promowanie aktywności ruchowej oraz zdrowego 
stylu życia, miejsce: Sitkówka-Nowiny, 

2) 18.09.2012 r. – „Orlik Volleymania” – ogólnopolski turniej siatkarski  dla dzieci i 
młodzieży w wieku od 12 do 15 lat, w finale wojewódzkim rozegranym w Skarżysku-
Kamiennej reprezentacja sandomierskiego Gimnazjum nr 1 zajęła pierwsze miejsce w 
kategorii dziewcząt z roczników 99/00, w zwycięskiej drużynie wystąpiły: Natalia 
Stefańska, Joanna Krempa, Ola Sulik, Maria Raszek, Antonina Snopek, Weronika 
Wrona, Ola Paw, oraz Klaudia Czuja; zwycięstwo w finale wojewódzkim zapewniło 
sandomierskim gimnazjalistkom awans do finału ogólnopolskiego, 

3) 22-23.09.2012 r. - „Promocja zdrowego trybu życia poprzez sport i rekreację” - 
festyn rekreacyjno – sportowy, w sobotnie popołudnie wystąpił kielecki zespół 
harcerski „Wołosatki”, natomiast w niedzielę na uczestników festynu czekało wiele 
atrakcji, jedną z nich były rodzinne regaty na pontonach, kajakach i rowerkach 
wodnych, na uczestników i mieszkańców czekało stoisko ze zdrową żywnością 
przygotowane przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, emeryci i 
renciści, w ramach akcji „5 ton zdrowia”, mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień 
przeciwko grypie, na dzieci czekały gry i zabawy rekreacyjne, na zakończenie festynu 
wystąpił folkowy zespół „Chudoba”, grający muzykę ludową niemalże z całej 
Europy, miejsce: Bulwar im. Józefa Piłsudskiego, 

4) 30.09.2012 r. – „Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza 
Sandomierza” – w zawodach wzięły udział zespoły: UKS 33 Radom, UKS Volley 
Opatów, „Jedynka” Ostrowiec Świętokrzyski, UKS „Sobieski 46” Lublin oraz 
gospodarz turnieju MUKS „Piątka” Sandomierz, drużyny grały w dwóch grupach, 
systemem „każdy z każdym”, a następnie dwa najlepsze zespoły z grup walczyły w 
półfinałowych i finałowych meczach o miejsca I-IV, finał turnieju został rozegrany 
pomiędzy zespołami: MUKS „Piątka” Sandomierz i UKS 33 Radom, którego 
zwycięzcą została drużyna  z Sandomierza, miejsce:  hala sportowa MOSiR w 
Sandomierzu, 

5) 14.10.2012 r. - „Festiwal Latawca” - jesienna impreza rekreacyjna, swoje latawce 
zaprezentowali młodzi miłośnicy modelarstwa, do rywalizacji w konkursie na 
najlepszy latawiec zgłoszono kilkanaście modeli, młodzi konstruktorzy zostali 
podzieleni na cztery kategorie wiekowe: dzieci w wieku przedszkolnym, klasy I-III, 
IV-VI szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne, komisja sędziowska oceniała 
przede wszystkim sprawność konstrukcyjną, estetykę, staranność wykonania oraz 
oryginalność pomysłu poszczególnych latawców, wśród najmłodszych uczestników 
zwyciężył Michał Mróz,  w kategorii klas I-III szkoły podstawowej najwyżej 
oceniono model należący do Krzysztofa Sieranta, w kategorii klas IV-VI pierwsze 
miejsce zajęła Katarzyna Zioło, w najstarszej grupie zwyciężył Kacper Bułdyś, 
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wszyscy uczestnicy „Festiwalu Latawca” otrzymali pamiątkowe dyplomy, a 
zwycięzcy poszczególnych kategorii - upominki rzeczowe, miejsce: Bulwar im. 
Józefa Piłsudskiego. 

 
Promocja 
 

1) 01-03.09.2012 r. – „Targi Zegarków i Biżuterii MIDORA w Lipsku”  – podczas 
targów została zaprezentowana wystawa jubileuszowa „Czterdziestka”, 
podsumowująca 40 lat krzemienia pasiastego we współczesnej biżuterii, była to 
jedyna wystawa tematyczna promująca Polskę, polskich projektantów, polski kamień, 
Sandomierz jako światową stolicę krzemienia pasiastego oraz Ziemię Sandomierską 
jako jedyne  w świecie miejsce występowania tego minerału, wcześniej ekspozycja 
gościła w Barcelonie, w ramach projektu „Designed in Poland” oraz w Gdańsku 
podczas 19. Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich 
"Amberif 2012”, 

2) 27-29.09.2012 r. – „XX Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw” – 
udział przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz Centrum Informacji 
Turystycznej w jednej z największych imprez targowych o profilu turystycznym w 
Polsce, reprezentanci miasta zaprezentowali bogatą ofertę turystyczną Sandomierza, 
miejsce: Centrum Targowe MT w Warszawie, 

3) 05-07.10.2012 r. – Targi „Złoto, Srebro, Czas”  
w Warszawie – prezentacja wystawy jubileuszowej „Czterdziestka. 40 lat krzemienia 
pasiastego w biżuterii” promującej Sandomierz jako światową stolicę krzemienia 
pasiastego, wystawa stanowi m.in. pokaz biżuterii, zdjęć i eksponatów z Festiwalu 
Krzemienia Pasiastego organizowanego  w Sandomierzu w 2011,  

4) 20.10.2012 r. – „Parada Ursynów – Parada Radości, Przyjaźni oraz Barw i 
Muzyki”  – promocja miasta Sandomierza z udziałem Chorągwi Rycerstwa Ziemi 
Sandomierskiej podczas imprezy plenerowej organizowanej na terenie warszawskiej 
dzielnicy Ursynów, parada zorganizowana pod hasłem „Kocham Ursynów – Kocham 
Wzgórze Słowików” była oryginalnym sposobem celebrowania radości z mieszkania 
w wyjątkowej okolicy, pośród równie wyjątkowych ludzi, których łączy historia i 
tradycja (udział rycerstwa sandomierskiego w imprezie plenerowej organizowanej 
przez włodarzy dzielnicy Ursynów, wynikał z powiązań historycznych – rycerz – 
Andrzej Ciołek – podkomorzy i starosta sandomierski był właścicielem dóbr Kabaty, 
mieszczących się obecnie na terenie dzielnicy Ursynów w Warszawie; odbył on 
pielgrzymkę do Santiago de Compostela w Hiszpanii, na terenie Ursynowa od 2000 
roku istnieje głaz upamiętniający tę pielgrzymkę). 

 
 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Wydział Organizacyjny Urząd Miejski Sandomierz 
Sandomierz, dnia 23.10.2012 rok 
 
 
Następnie Pan Jerzy Borowski  przedstawił informacje  dotyczącą   złożonych Oświadczeń 
majątkowych Zastępcy Burmistrza, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu  Burmistrza 
(jak załącznik do protokołu). 
 



 13

Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący  Rady Miasta – zaprosił   do  zadawania  pytań 
dotyczących  złożonej informacji  o bieżących sprawach Miasta. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Zapytał o  Plac 3 Maja w Sandomierzu: 
- Czy jest już wstępny  harmonogram finansowy ? 
- Ile będzie trwała realizacja projektu ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Na razie trudno mówić o harmonogramie finansowym. 
- Dopiero został wyznaczony termin spotkania z Zarządem Sejmiku Wojewódzkiego i ew. 
podpisanie umowy na finansowanie  takiego zadania. 
- Plac 3 Maja trzeba ucywilizować. 
  
Pan Janusz Sochacki 
 
Zapytał o inwestycję: remont dachu kamienicy w Rynku  „Wydaje się, że przybyła jedna 
kondygnacja (patrząc od strony ulicy Długosza)”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że: 
- Nie odpowie, bo nie wie o którą kamienicę chodzi. 
- W Sprawozdaniu mówił, że trwa remont dachu przy Rynek 21 . 
- Informację sprawdzi. 
 
Pani M. R.*) – Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała między innymi, że: 
- Jest mieszkanką ulicy 11 Listopada 
-  Pan Burmistrz obiecał, że wstrzyma inwestycję polegającą na budowie  parkingów przy  
    w/w ulicy. 
- Mieszkańcy ulicy otrzymali od przedsiębiorstwa, któremu zlecono realizację  projektu, 
pismo powołujące się na nieaktualne przepisy prawne. 
- Jest to chyba jedyna ulica w Mieście, która nie ma zrobionych wjazdów na posesje. 
- Mieszkańcy ulicy 11 Listopada czekali na  spotkanie z Panem Burmistrzem - ”Proszę być 
odważnym i spotkać się z nami.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że: 
- Nie jest tchórzem i nie uchyla się od spotkań. 
- Jest wszczęta procedura przetargowa – jak zostanie wyczerpana „to usiądziemy do stołu i 
będziemy rozmawiać”. 
- Jeżeli nie będzie zgody, to nie będzie przebudowy ulicy 11 Listopada. 
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Pani M. R.*) – Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała, że: 
- Miasto tworzą Mieszkańcy. 
- Najpierw był PKS (spaliny, hałas itd.) a teraz parkingi. 
- Pismo przesłane przez Wydział Inwestycyjny jest aroganckie. 
- Wydano ciężkie pieniądze na projekt, nie  rozmawiając wcześniej z zainteresowanymi 
mieszkańcami ulicy 11 Listopada. 
- Może się okazać, że właściciele posesji będą się bronić skutecznie i projekt zostanie 
„wyrzucony w błoto”. 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Jako Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powiedział, że: 
- Komisja, której przewodniczy, skrupulatnie  analizowała temat. 
- Zapewnia, że nie stwierdzono żadnych uchybień ze strony Urzędu Miasta. 
- Jeżeli Pani M. R.*) nie wyrazi zgody na realizację  projektu – zostanie przy realizacji 
inwestycji pominięta. 
 
Z uwagi na brak zgłoszeń Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - 
zamknął  punkt 5. Porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
Ad. 6. 
Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze’2012 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział, że: 
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Państwo  
  Radni otrzymali w terminie wcześniejszym. 
- W/w Sprawozdanie zostało zaopiniowane przez komisje  – jak niżej 
 
       Komisja Budżetu i Finansów - opinia pozytywna  
       Komisja  Rewizyjna - opinia pozytywna 
       Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, - opinia pozytywna  
       Komisja Nauki, Oświaty Kultury i Sportu, - opinia pozytywna 
       Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji - opinia pozytywna 
       Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - opinia pozytywna 
       Komisja Polityki Mieszkaniowej – opinia pozytywna 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu za I 
półrocze 2012 roku 
(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 
I stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła jednogłośnie Sprawozdanie z wykonania 
budżetu za I półrocze 2012 roku 
 
 
 
 
 
Ad. 7. 
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Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr II Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla „Ożarowska” w Sandomierzu. 
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący  Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa powiedział, że: 
- Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
- Komisja przyjęła wniosek, aby zmianę ograniczyć do  obszaru 16UA 
 
Pan  Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zaprosił do dyskusji 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Projekt uchwały został wniesiony na wniosek Pana W. S.*) i Pana J. P.*) 
- Wniosek dotyczył zmiany przeznaczenia terenu z oświatowego na budowlany. 
- W tej sprawie wypowiedziały się komisje merytoryczne Rady Miasta wnioskując o zmianę 
MPZP. 
- Sprawa toczy się od dłuższego czasu – ponad 3 lata - bez żadnego efektu dla 
zainteresowanych. 
- Przedłożony przez Burmistrza projekt uchwały spowoduje, że ten wniosek będzie 
załatwiony za kilka lub kilkanaście lat (jak inne tego typu sprawy) albo w ogóle (zmiana 
całego Planu wiąże się z koniecznością  szeregu uzgodnień, wykładania do publicznego 
wglądu, itd.). 
- Zdecydowanie prościej byłoby zawęzić  ten obszar - tak jak wnioskowała Komisja – tylko 
do 2 działek, co  spowoduje  szybkie załatwienie sprawy, a z punktu widzenia budżetu obniży 
koszty (ograniczenie się do zmiany oznaczeń i uzyskania opinii). 
- Konsekwencją wyłożenia planu  będzie zgłoszenie kolejnych wniosków przez właścicieli 
działek znajdujących się na tym terenie. 
- W Sandomierzu nie ma praktycznie żadnego porządnie uchwalonego planu – Nawet Plan 
Starego Miasta został po 4 latach podważony przez Sąd Administracyjny. 
- Dowodem na to, że można szybciej (wręcz ekspresowo)  załatwić sprawę jest projekt 
uchwały przyniesiony przez  Pana Burmistrza na dzisiejszą sesję Rady Miasta: zmiana 
przeznaczenia terenu z oświatowego  (internat przy Armii Krajowej)  na budowlane  (ma 
powstać supermarket) 
Zwracając się do Pana W. S.*) – powiedział, że gdyby Pan Burmistrz nadał takie tempo 
załatwienia sprawy jak w przypadku supermarketu  „Pana sprawa byłaby załatwiona jeszcze 
w tym roku”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- To co mówi Pan Janusz Sochacki tylko w części jest  prawdą, bo Pan Janusz Sochacki 
pracuje na starych PRL - owskich  danych. 
- Czy dokonujemy jednej zmiany czy sto zmian, procedura jest taka sama np. wykładanie do 
publicznego wglądu itd. 
-  Nie ma złej woli. 
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- Kiedyś Radni zarezerwowali te tereny pod oświatę, teraz Rada doszła do wniosku , że nie 
ma potrzeby  budowania szkoły. 
- Nie tylko Pan W. S.*) i Pan J. P.*) zwracali się o dokonanie zmian w tym Planie. 
- Nic się nie będzie przeciągać, za te same pieniądze zaktualizujemy cały Plan. 
- Jest za tym, aby robić cały plan – chyba że Radni mają gest na wydawanie publicznych 
pieniędzy i chcą robić „wycinkami”. 
- Problem jest jedynie ze znalezieniem porządnego urbanisty, który zechce nanieść takie 
zmiany  w MPZP. 
- Apeluje do Radnych o szersze spojrzenie na problemy całego Miasta. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Zmiana zakresu dwóch działek powoduje, że stronami zmiany jest kilka osób.  
- Zmiana, jaką proponuje Burmistrz to kilkaset osób zainteresowanych (do których trzeba 
wysłać zawiadomienia, z którymi trzeba się spotkać itd.) 
- Nie jest adwokatem Pana Wojciecha Sochy, ale przykro jest patrzeć, jak w Sandomierzu  
zamiast stwarzać warunki  do rozwoju budownictwa  stwarzamy pozory, że coś robimy, aby - 
w konsekwencji - zablokować działania. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Żeby Radny nie opowiadał andronów, że w jakiś sposób jest blokowane budownictwo 
jednorodzinne. 
- Przykładowo: przy ulicy Asnyka jest zrobiona ulica, są media i zostały wyłączone lampy, bo  
nie ma co oświetlać – gdyż ludzie nie chcą się budować. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, że czekają 3 lata , bo opłaty adiacenckie są wysokie. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Pieniądze z opłat adiacenckich są przeznaczone na wykup dróg. 
- Odkąd sięga pamięcią, to Pan Janusz Sochacki był przeciwko wszystkiemu z czym  
mówiący te słowa występuje: Parkowi Piszczele, Bulwarowi Piłsudskiego, placom zabaw dla 
dzieci. 
 
Pan  Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział, że: 
- Prosi o dyskusję merytoryczną. 
- Nie będzie tolerował „wycieczek osobistych”. 
 
 
 
 
Pan Zbigniew Rusak 
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Przedstawiając swoją sytuację związaną z problemem działki odciętej od świata (dot. Planu 
„Gołębice II” powiedział, między innymi, że: 
- Będzie głosował za podjęciem tej uchwały. 
- Rozumie obawy Pana Janusza Sochackiego oraz wyjaśnienia Pana Burmistrza. 
Skoro jest wielu zainteresowanych, to nie można dokonać zmiany Planu np. tylko dla  Pana 
Rusaka, bo jest radnym (i idzie do burmistrza i sobie załatwia) 
- Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, bo był sprawą 
zainteresowany, wysłuchał argumentacji i składanych wniosków w toku dyskusji. 
- Prosi o wstrzemięźliwość  i przyjęcie  sugestii Pana Burmistrza. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Przykro Mu było słuchać wypowiedzi Pana Janusza Sochackiego. 
-  Był w podobnej sytuacji jak Pan Zbigniew Rusak. 
- Zawsze stara się zabierać głos w dyskusji, aby pomagać Mieszkańcom Miasta. 
- W obecnej chwili, po dotychczasowej dyskusji, nie wie jak ma zagłosować. 
- Teren o który chodzi, jest bardzo lukratywny i albo Miasto wykupi ten teren, albo należy 
poczekać  i podzielić ten grunt na działki budowlane. 
Zwraca się do Pana Wiesława Polaka – Naczelnika Urbanistyki i Architektury, aby zapewnił, 
że tą uchwała nie zamrozimy gruntu na kolejne 20 lat. 
- Zderzają się dwie wersje: Burmistrz tłumaczy bardzo logicznie, ale i argumentacja Pana 
Janusza Sochackiego (który z niejednego pieca chleb jadł) przemawia do Radnego.  
- Jeżeli Pan Naczelnik powie, że się doczekają , „To ja bezwzględnie podniosę za tym rękę”.  
 
Pan Tomasz Lenart – Pełnomocnik Pana W. S.*) 
 
Powiedział, że: 
- Dziękuje Panu Januszowi Sochackiemu, że temat pojawił się na sesji oraz że w swoim 
wystąpieniu zwrócił uwagę na „pewne aspekty”. 
- Jest radcą prawnym i nie będzie wchodził w kwestie prawne. 
- Prosi, aby Państwo Radni zagłosowali tak, aby Jego klient, który już czeka 12 lat, mógł 
dysponować swoją działką. 
- Chciałby usłyszeć, jak w praktyce będzie wyglądać załatwienie tej sprawy. 
 
Pani J. K.*)  - Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała, że: 
- Wraz z sąsiadami składała wniosek o przekształcenie drogi lokalnej w ciąg pieszo – jezdny 
(tj. z drogi o szerokości 12 metrów na drogę o szerokości 6 metrów) 
- Zainteresowani – jak wyżej – chcieliby się podczepić pod te zmianę. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Są również inni zainteresowani  zmianami. 
- Za jedne pieniądze to wszystko będzie załatwione. 
 
Pan Janusz Sochacki  
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Powiedział, że: 
- Zawężenie  zmiany do działek Pana W. S.*) i Pana J. P.*) (o co wnioskowała Komisja 
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska) nie koliduje z tym o co wnosi Pan 
Burmistrz (i niech  opracowuje MPZP w szerszym zakresie). 
- Natomiast zwykła przyzwoitość nakazuje załatwić wniosek Pana W. S.*) szybko.(„Nie 
wiedziałem nawet, że to trwa 12 lat”) 
- Wiąże się to jednak z przygotowaniem 2 projektów uchwał. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział,  między innymi, że: 
- Ma nadzieję, że jak Pan W. S.*)  podzieli działki i zrobi drogę, to Miasto nie będzie  musiało 
jej wykupić na horrendalną cenę.  
- Uważa za istotne: „Ja chcę coś od Miasta, ale chcę coś Miastu dać”. 
- Składa wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, że jeżeli inni wnioskodawcy mają być pominięci, to Radny zagłosuje za   
projektem uchwały przedłożonym przez Burmistrza. 
 
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
 
Powiedział, że: 
- Procedura trwa 12 miesięcy. 
- Wszystko zależy od mieszkańców i ich aktywności w trakcie  sporządzania  tego Planu. 
 
Pan W. S.*) 
 
- Zapytał o ile może się przedłużyć uchwalenie tego Planu: z jednego roku do ? 
- Prosi o „czarny scenariusz”. 
 
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału UiA 
 
Powiedział, że: 
- W Sandomierzu obowiązuje 8 Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. 
- MPZP „Starówka” została uchylona ze względów merytorycznych, „Ale jest do 
poprawienia”. 
 
Pan W. S.*) 
 
Powiedział, że  „Tam gdzie jest szkoła budowlana, powstał Bank i KRUS – Jak to było 
możliwe, skoro teren był „oświatowy” ? 
 
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału UiA 
 
Powiedział, że: 
- Studium ustala tylko ogólne kierunki. 
- W Studium są dopuszczalne usługi komercyjne tego typu jak np. bank. 
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Pan  Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział, że: 
- Ta sprawa była wielokrotnie analizowana i nie był to temat ani łatwy , ani prosty. 
- Na posiedzeniu Komisji został wypracowany wniosek, który za chwilę zostanie  poddany 
pod głosowanie. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział między innymi, że: 
- Szokujące powinno być dla wszystkich, że w identycznej sprawie dotyczącej zmiany  
z terenu oświatowego na budowlany (i Pana W. S.*) i terenu  przy Armii Krajowej)  stosuje 
się dwie ścieżki: 
1. Pan W. S.*) będzie szedł  po schodach i pod górę. 
2. Inwestor supermarketu z wiatrem w plecy i w podskokach. 
- Projekt uchwały przyniesiony na dzisiejszą sesję, bez opinii komisji, ad hoc przejdzie gładko 
i powstanie supermarket, a sprawa Pana S.*) będzie się ślimaczyła (najdelikatniej mówiąc) 
Zwracając się do Pana W. S.*)  powiedział: 
- Będzie Pan kilka lat robił zakupy w tym supermarkecie, a na Pana działce będą rosły  
chwasty i „obym się mylił”. 
 
Pan  Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział, że: 
- Pan Burmistrz ma prawo wnieść projekt uchwały w takim trybie. 
- Rada Miasta w wyniku głosowania wprowadziła uchwałę do  Porządku obrad. 
- Prosi Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska o 
sprecyzowanie wniosku wypracowanego przez Komisję. 
 
Pan Marek Chruściel  
 
 Powiedział, że: 
- Komisja, której przewodniczy, wnioskuje o ograniczenie zmiany do działek Pana W. S.*) i  
Pana J. P.*) usytuowanych na obszarze oznaczonym 16 UO. 
- Po dzisiejsze debacie ma inny obraz tej sprawy: Nawet rzecznik Pana W. S.*) -   Pan T. 
Lenart nie chce blokować rozwoju Miasta. 
- Należy wziąć również pod uwagę wniosek Pani J. K.*) 
 - Uważa, iż zasadnym jest przegłosowanie uchwały w wersji przedłożonej przez Pana 
Burmistrza. 
 
Pani J. K.*) – Mieszkanka Sandomierza  
 
Powiedziała, że: 
- Nie chce utrudniać załatwienia sprawy (podjęcia uchwały) Pana W. S.*) 
- Prosi jednak, aby sprawa wniosku dotyczącego ciągu pieszo-jezdnego toczyła się 
równolegle. 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Zapytał: Czy tego typu rozwiązanie  zwiększyłoby koszty ? 
 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
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„Dwa razy płacimy.” 
 
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury. 
 
Powiedział, że Burmistrz stoi na stanowisku, iż należy dać szansę wszystkim Mieszkańcom 
tego obszaru. 
 
Pan Marek Jarema  
 
Powiedział, między innymi, że „stoi przed wyborem”. 
- Zaapelował o konsekwencję w postępowaniu, „bo jeżeli teraz zrobimy wyjątek, będziemy 
musieli to robić cały czas” albo „Będziemy podejmować takich uchwał na pęczki”. 
- „Chodzi o jednakowe postępowanie w stosunku do takich spraw.” 
 
Pan  Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - wobec braku kolejnych głosów 
w dyskusji poddał  pod głosowanie: 
-  Wniosek zgłoszony przez Komisję Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa  
Wynik głosowania: 2 „za”, 13 „przeciw”, 5  „wstrzymujących się” od głosu – wniosek nie 
przeszedł. 
- Projekt uchwały przedłożony przez Burmistrza Sandomierza 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 3  „wstrzymujących się” od głosu 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXII/217/2012 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr II Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla „Ożarowska” w Sandomierzu.  
 
Ad. 8. 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.   
 
Opinie Komisji: 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska   
i Rolnictwa – opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 
 
 
Pan Marceli Czerwiński  
 
Powiedział, że: 
- Jest za zlikwidowaniem  tej „meliny”. 
- Należy zadbać, aby w przyszłości nie powstała tam podobna placówka. 
 
Pan Piotr Majewski  
 
Powiedział, że: 
- Należy zamknąć bar „Rożno”  
- W tym miejscu nie powinno być placówki gastronomicznej. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
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Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący  Rady Miasta - poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej i na podstawie wyniku 
głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba   „wstrzymała się” od głosu 
stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XXII/218/2012 

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej. 
 
Ad.  9. 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza)  
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poprosił o opinię 
komisje merytoryczne. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że  komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała  w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
 
Pan  Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - wobec braku głosów w dyskusji 
poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 1  „wstrzymujących się” od głosu. (2 osoby nie 
głosowały) 
i stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
  
                                                        Uchwały Nr XXII/219/2012 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 
 
Ad. 10.  
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej .  (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poprosił o opinię 
komisje merytoryczne. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że  komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała negatywnie. 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
 
 
 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
- Zapytał Pana Burmistrza o stawki opłaty adiacenckiej w miastach w najbliższej okolicy np. 
w Stalowej Woli. 
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- Powiedział, że nikt nie kwestionuje, że stawki rosną  - dlaczego jednak w Sandomierzu 
muszą być najwyższe. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że: 
- Wcale nie są najwyższe. 
-  Proponuje krakowskim targiem zmianę z 50% na 35 %. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
- Powiedział, że: „To co robimy jest chore” i „Jest to okradanie  mieszkańców” 
- Przedstawił przykład wyceny działki i naliczania opłaty adiacenckiej. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, że: 
- Pan Burmistrz przedstawił przykład w pełni uzbrojonego terenu, na którym  nikt nie buduje 
domu – Odpowiedź jest prosta: opłatę adiacencką pobiera się w ciągu 3 lat od uzbrojenia 
terenu. 
 - W związku z tym wielu ludzi po uzbrojeniu terenu nie dzieli działek, tylko czeka chcąc 
uniknąć opłat. 
- Podniesienie opłat jeszcze zaostrzy to zjawisko. 
- Pozostaje wybór: Czy podnosić opłatę adiacencką, której mieszkańcy będą unikać? Czy też 
obniżać umożliwiając wcześniejsze zagospodarowanie działek i zarabiać na podatku od 
nieruchomości i innych opłatach (woda, ścieki, śmieci). 
- Patrząc na Uzasadnienie do uchwały pozostaje pytanie: Czy jest o co kruszyć przysłowiowe 
kopie ? 
- Jest jeszcze problem otrzymanych na uzbrojenie terenu  pieniędzy unijnych – UE nie zawsze 
– dając pieniądze – pozwala na tym zarabiać. 
- Nie jest przeciw wzrostowi opłaty adiacenckiej, podzielił się refleksją, ma bowiem dylemat. 
 
Pan  Jerzy Borowski – Burmistrz  Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Ma świadomość, że te opłaty są wysokie, ale Miasto musi płacić za wykup  gruntu pod 
drogi. 
- Płacenie za grunt pod drogi z podatków „nie jest dobrym kierunkiem”. 
- Nie będzie polemizował z Panem Jackiem Dybusem , „Bo wiemy o co chodzi”. 
- Rzeczoznawca określa cenę gruntu analizując rynek ( i gdy działka ma dojazd, jej wartość 
rośnie). 
- Jak Radni nie chcą podnieść opłaty adiacenckiej, to nie – ale „niedługo będzie sesja 
budżetowa i dochody  będziecie robić sami” -  Zakończył wypowiedź Pan Burmistrz, 
 
 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Powiedział, że: 
- Na całym świecie jest tak, że właściciel gruntu dzieli działki i buduje drogi. 
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- Nie powinno być tak, że z podatku od nieruchomości buduje się drogi, aby właściciel mógł  
korzystniej sprzedać grunt. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza – wobec braku  
kolejnych głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały przypominając o  
autopoprawce Burmistrz: zamiast 50 %  należy wpisać 35 % i w wyniku głosowania: 18 „za”, 
3 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 
stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXII/220/2012 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej  
z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej 
 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący  Rady Miasta Sandomierza: 
- ogłosił 10. minutową przerwę. 
 
 
- Po przerwie wznowił obrady i w związku z uwagami dotyczącymi głosowania, za zgodą 
Radnych (20 radnych „za”) poddał pod głosowanie powtórnie projekt uchwały  
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z 
tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej  
uchwały i w wyniku głosowania: 16 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się od głosu” (1 
radny chwilowo nieobecny) 
stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwały Nr XXII/220/2012 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej  
z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej  
 
Ad. 11. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2012 rok - 
MOSiR  
 
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisji 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Majewski  – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  – opinia 
pozytywna 
Poprosił również o poprawienie błędu: 
- W projekcie uchwały w  paragrafie 1 dział 1 należy przez cyframi 601 dodać cyfrę 9 
(prawidłowy  nr  to 92601) 
- W uzasadnieniu  prawidłowa kwota to 30 tys. zł. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że  komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała  w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
-  Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji, Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta - poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos  „wstrzymujący się”, 1 radny  nieobecny. 
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- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XXII/221/2012 

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2012 rok 
 
Ad. 12. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza)  

 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  – 
opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia – opinia pozytywna. 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku  głosów w dyskusji Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący  Rady Miasta 
-  poddał pod głosowanie w/w uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 19 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”  stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 

Uchwałę Nr XXII/222//2012 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok. 

 

Ad. 13. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.  
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak: Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług   - opinia pozytywna 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na 
podstawie wyników głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się”  stwierdził, 
że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XXII/223/2012 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok. 
 
Ad. 14. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2012 rok. 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
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Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług   - 
opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia – opinia pozytywna. 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący  Rady 
Miasta  poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników 
głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” , 2 radnych nie głosowało i 
stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                               Uchwałę Nr XXII/224/2012 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok. 
     
Ad. 15. 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 
rok. 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że  komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia – opinia pozytywna 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany.   
 
 Z uwagi na brak głosów w dyskusji Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący  Rady 
Miasta - poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników 
głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” stwierdził, że Rada Miasta 
Sandomierza  podjęła  
 
                                                     Uchwałę Nr XXII/225/2012 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok. 
  
 
 
 
 
Ad. 16. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z 
dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji 
miejskiej.(Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący  Rady Miasta - 
- Powiedział, że za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie zostanie  odczytany. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
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Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług   - 
opinia pozytywna 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku zgłoszeń  w dyskusji Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba  „ wstrzymała się ”  od głosu  
Następnie Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący  Rady Miasta - stwierdził, że Rada 
Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                                     Uchwałę Nr XXII/226/2012 
w sprawie zmiany  uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia  
2003 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej  
 
Ad. 17. 
Podjęcie uchwały w sprawie: „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego 
transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miejską Sandomierz”. (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza)  
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący  Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta         
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług   - 
powiedział, że komisja  po burzliwej dyskusji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Za zgodą Państwa radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, że: 
- Ma wątpliwości dotyczące Regulaminu – w § 5 (strona 19d)  jest zapis dotyczący  
możliwości wejścia do pojazdu  podczas opadów atmosferycznych w okresie od 1 listopada 
do 31 marca. 
- Zapytał: dlaczego tylko w tym okresie, zważywszy iż niekorzystne warunki bywają przez 
cały rok (kierowca siedzi w cieple, a ludzie mokną na przystanku) 
- Zaproponował zlikwidowanie zapisu  dotyczącego ograniczenia czasowego lub dopisanie 
punktu  7. „W czasie opadów atmosferycznych” 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący  Rady Miasta - poprosił o zabranie głosu Pana 
Tadeusza Przyłuckiego – Prezesa PGKiM 
 
Pan Tadeusz Przyłucki  
 
Powiedział, że wnioskodawcą projektu uchwały jest Pan Burmistrz 
- Może jedynie prosić o zapis np. „W przypadku niesprzyjających warunków 
atmosferycznych.” 
 
Pan  Jerzy Borowski – Burmistrz  Sandomierza  
 
Powiedział, że: 
- W Rozdziale II wkradł się błąd stylistyczny „zabrania się łączenia biletów” 



 27

- Jest „jakiś kodeks pracy” i kierowcy należy się odpoczynek „Żeby nie było kolizji.” 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, że skoro nie ma kolizji od 1 listopada do 31 marca, to dlaczego miałaby być  w 
pozostałych miesiącach. 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący  Rady Miasta poprosił Radnego – Pana Janusza 
Sochackiego o sprecyzowanie wniosku. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, że § 5 punkt 6  przyjmuje brzmienie: ”kierujący pojazdem umożliwia……” 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta - poddał pod głosowanie:  
- Zgłoszoną poprawkę 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „ wstrzymała się ”  od głosu – poprawka 
została przyjęta 
- W/w projekt uchwały z uwzględnieniem przyjętej poprawki. 
Wynik głosowania: Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „ wstrzymała się ”  od 
głosu 
 
Pan Andrzej Bolewski  stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                               Uchwałę Nr XXII/227/2012 
w sprawie: „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu  
zbiorowego organizowanego przez Gminę Miejską Sandomierz”. 
 
Ad.18.  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/83/2011 Rady Miasta Sandomierza  
 z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  
i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz 
oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) –  
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług   - 
opinia pozytywna 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Andrzej Bolewski – Wicerzewodniczący  Rady 
Miasta - poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały   
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się od głosu” (1 osoba nie 
głosowała) 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XXII/228/2012 
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/83/2011 Rady Miasta Sandomierza  z dnia  26 sierpnia 
2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których  



 28

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów 
  
Ad. 19. 
Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie  
z obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  

 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że  komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 Za zgodą Państwa radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział, że: 
- Na projekcie uchwały brak opinii radcy prawnego. 
- Na sesji powinien być radca prawny. 
 
Pan  Jerzy Borowski – Burmistrz  Sandomierza  
 
Powiedział, że: 
- Tą uchwałą wprowadza się opłatę za szalet miejski. 
- Zmiana w uchwale dotyczy tylko j.w. 
- Jako Burmistrz odpowiada za wszystko. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Zapytał co oznacza zapis w § 2 „cena minimalna brutto”? 
 
Pan  Jerzy Borowski – Burmistrz  Sandomierza  
 
Powiedział, że „To są ceny minimalne, najniższe w kraju”. 
 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, że „Prosi to na piśmie.” 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta  
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się” od głosu) 
i stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
  
                                                        Uchwały Nr XXII/229/2012 
w sprawie  ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo-
rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 
 
Ad. 20. 
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Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Sandomierz na lata 2012-2016” 

 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług   - 
opinia pozytywna 
Pan  Maciej Kuśmierz – Komisja Polityki Mieszkaniowej – opinia pozytywna. 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący  Rady Miasta 
- Poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1  „wstrzymujący   się” od głosu 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  
                                                        Uchwały Nr XXII/230/2012 
zmieniającej uchwałę w sprawie „uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem  Gminy Sandomierz na lata 2012-2016” 
 
Ad. 21. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 
Koprzywianki . (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
 
Pan Andrzej Bolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Ogłosił przystąpienie  do następnego  punktu Porządku obrad tj. podjęcie uchwały w 
sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
- Poprosił o opinię na temat projektu uchwały komisje  merytoryczne  Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
powiedział, że komisja której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności  - opinia pozytywna. 
 
Następnie prowadzący obrady XXII sesji  zaprosił zebranych do dyskusji. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Andrzej Bolewski  - Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza - poddał pod głosowanie  w/w projekt uchwały 
I w wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu 
stwierdził  podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza 
 
                                                        Uchwały Nr XXII/231/2012 
w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
 
Ad. 22. 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 
w  Sandomierzu (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
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Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna 
Za zgodą Państwa radnych  projekt uchwały nie został odczytany. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta 
- Poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały  

(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1  „wstrzymujący   się” od głosu  
 i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  
                                                        Uchwały Nr XXII/232/2012 
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w  Sandomierzu 
 
Ad. 23. 
Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze,  
określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu 
wyborczym. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że: 
-  Projekt uchwały został uzupełniony o  Okręg Nr 8. (pomyłkowo pominięty) 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Pan  Jerzy Borowski – Burmistrz  Sandomierza  
 
Poprosił o poprawienie zapisu w podstawie prawnej: ma być „Rada Miasta uchwala co 
następuje” 
 
Za zgodą Państwa radnych  projekt uchwały nie został odczytany. 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - wobec  braku dalszych zgłoszeń   
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 2  „wstrzymujących   się” od głosu_ 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  
                                                        Uchwały Nr XXII/233/2012 
w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze, określenia ich granic i 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym. 
 
Ad. 24. 
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 Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że  komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała  w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
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Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług   - 
opinia pozytywna 
 
Za zgodą Państwa radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, że: 
- Ustalając opłaty za parkowanie  - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości - zwalnia się 
mieszkańców z obowiązku sprzątania ulicy  przed posesją. 
- Są firmy, które  będą wypowiadać umowy. 
- Ustalając miejsca parkingowe należy uwzględniać ten aspekt. 
 
Pan  Jerzy Borowski – Burmistrz  Sandomierza  
 
Powiedział, że: 
- Trzeba się na coś zdecydować. 
- Zbieranie opłat parkingowych jest bardziej opłacalne. 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
 
- Poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 3  „wstrzymujących   się” od głosu) 
i stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
  
                                                        Uchwały Nr XXII/234/2012 
zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na 
terenie  Sandomierza 
 
 
 
 
Ad. 25. 
Podjęcie uchwały w sprawie  powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. wykonywania usług na terenie miasta 
Sandomierza w zakresie: zimowego utrzymania dróg i chodników, oczyszczania 
ręcznego placów, chodników, schodów i parkingów, utrzymania zieleni miejskiej,  
wywozu nie segregowanych odpadów (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że  komisja,  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Zapytał: 
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- Jak projekt tej uchwały ma się do ustawy o zamówieniach publicznych ? 
- Czy możemy ominąć przetargi ? 
 
 Pan  Jerzy Borowski – Burmistrz  Sandomierza  
 
Powiedział, że: 
- Jest to możliwe, jeżeli Rada Miasta powołała Przedsiębiorstwo. 
- Poprosił o poprawienie błędu w podstawie prawnej projektu uchwały. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Zwracając się do Pana Tadeusza Przyłuckiego zapytał 
”Czy Pan przewiduje zatrudnienie nowych pracowników?” 
 
Pan Tadeusz Przyłucki 
 
Powiedział, że: 
- Najpierw należy określić  zakres zadań. 
- Na razie nie przewiduje  
 
Po dyskusji Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
 
- Poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 2  „wstrzymujących   się” od głosu)  
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  
                                                        Uchwały Nr XXII/235/2012 
w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Sandomierzu Spółka z o.o. wykonywania usług na terenie miasta Sandomierza w 
zakresie: zimowego utrzymania dróg i chodników, oczyszczania ręcznego placów, 
chodników, schodów i parkingów, utrzymania zieleni miejskiej, wywozu nie 
segregowanych odpadów 
 
 
Ad.  26. 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sandomierza, 
zatwierdzonego uchwałą  nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 
2000 r. ze zmianami. 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział, że projekt uchwały 
nie był opiniowany przez żadną komisję Rady Miasta  (projekt uchwały został wprowadzony  
do porządku obrad na dzisiejszej sesji) 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, że: 
- Z załączników do uchwały wynika, że projekt uchwały dotyczy 3 obszarów. 
- Chciałby wiedzieć jakie było dotychczasowe przeznaczenie tych terenów i na co mają być 
zmienione. 
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że obszar : 
1. I – jak już mówił – z oświatowych  na usługowo- handlowe. 
2. II – Z terenów zielonych na cmentarz (wystąpił  Proboszcz parafii o poszerzenie Cmentarza    
    Świętopawelskiego) 
3. III – tereny rekreacyjne na usługowo – handlowe (od ulicy Krętej do WSHP) 
 
W. S.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
- Zapytał: Czy zmiana dotyczy wycinka MPZP , czy całości? 
- Powiedział, że jeżeli wycinka, „to po co wydawać pieniądze, jak mogli by skorzystać 
również inni Mieszkańcy . 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz  Sandomierza 
 
Powiedział, że; 
- Dotyczy całości Planu. 
- Zmieniamy cały plan. 
- Wszystko będzie podane do publicznej wiadomości. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Zapytał Pana Burmistrza: Czy Pan mówi o tym projekcie uchwały? 
Następnie powiedział, między innymi, że: 
- Bo ten projekt uchwały , który omawiamy dotyczy 3 konkretnych działek, o określonej 
powierzchni i głosować będziemy nie nad całym Studium, tylko na 3 wydzielonymi 
działkami. 
- Pan Burmistrz wprowadza w błąd Pana W. S.*) 
- Pytanie Pana S.*) zmierzało do tego, że w Jego przypadku nie dało się wydzielić działek,  
a w przypadku  omawianym jest to możliwe. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział:  
- Zwracając się do Radnego Pana Janusza Sochackiego: ”Wiem, że Pan jest specjalistą”. 
- Że jest to projekt uchwały  „w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany Nr 4 Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sandomierza , 
zatwierdzonego uchwałą  nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia  24 lutego 2000 
r. ze zmianami”. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, że § 2 tego projektu uchwały mówi: ”granice obszaru objętego zmianą Studium 
określa załącznik graficzny do uchwały” – zmiana dotyczy 3 elementów, nie całego Studium. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, że ma problem z ustaleniem obszaru I-szej z tych zmian. 
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
„Sandomierza Pan nie zna.” 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Widział już różne rzeczy, ale „czegoś takiego jeszcze nie”. 
- Ale, żeby na jednej sesji przynieść 2 projekty uchwał i za jednym mówić, że w całości, bo 
koszty, szansa dla innych itd., a w drugim przypadku konkretne już działki. 
- Burmistrz w przysłowiowe żywe oczy mówi, że zmiana dotyczy całego Planu, gdy  
w rzeczywistości ogranicza się do 3 działek. 
- Jest Mu wstyd, iż stoi na czele Rady, że pracujemy na takich materiałach, że z czymś takim  
wychodzimy do ludzi i nad czymś takim musimy głosować 
- Mapka jest kompletnie nieczytelna,  nie może jej odczytać, choć był kiedyś Kierownikiem 
Planowania Przestrzennego. 
 
Pan Jerzy Borowski 
 
„Trzeba było zostać.” 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Kontynuując powiedział: 
- „Awansowałem, zwolniłem Panu miejsce.” 
- Jest za tym, aby powstał supermarket, jest za każdą z tych zmian, chce aby Miasto się 
rozwijało, ale jest wstyd, że podchodzi się do zmiany planu w zależności od widzimisię”. 
- Jest Mu wstyd, że Burmistrz mówi do  Mieszkańca, że zmiana dotyczy całości, choć tak 
naprawdę zmiana dotyczy 3 działek. 
- Coraz częściej zastanawia się jaka jest Jego rola i co tutaj robi. 
- Niestety (lub stety) nie będzie dłużej reprezentował Państwa Radnych, bo „mam tego dość”. 
 
Pan Marek Jarema 
 
Powiedział, że zasadnym byłoby przełożenie  rozpatrzenia tej uchwały na kolejną sesję. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że zwoła sesję nadzwyczajną , bo „Nie będę się z Wami dochodził”. 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział, że: 
- Nie będzie tolerował „osobistych wycieczek i prywatnych wojenek”. 
- Będzie odbierał głos, bo dyskusja ma być na odpowiednim poziomie. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział: 
- Żeby Pan Burmistrz nie zarzucał Mu nieznajomości Miasta, bo to co Pan Burmistrz 
przedstawił jako ulicę Armii Krajowej jest ulicą Mickiewicza. 
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- „Albo ja jestem w błędzie, albo Pan wprowadza w błąd.” 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - ogłosił 5. minutową przerwę w 
celu wyjaśnienia  nieścisłości. 
 
Po przerwie Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta - wznowił obrady. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że na podstawie tego Studium zostanie sporządzony Plan i „będzie można coś 
robić”. 
 
Pan Przewodniczący powiedział, że jakość mapki „mogłaby być lepsza”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że niedługo Radni będą pracować na laptopach. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział: ”Czyli Panie Burmistrzu miałem rację: to jest ulica Mickiewicza.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że „To jest ulica Mickiewicza, ale druga jest Słowackiego”. 
 
Pan Marek Jarema  
 
Wycofał wniosek o przełożenie rozpatrzenia  omawianego projektu uchwały na kolejną sesję. 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta zamknął dyskusję i 
- Poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób  „wstrzymało    się” od głosu). 
i stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
  
                                                        Uchwały Nr XXII/236/2012 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sandomierza, zatwierdzonego  
uchwałą nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 r. ze 
zmianami. 
 
Ad. 27 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym 
 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poprosił o przedstawienie  
Komunikatów i Informacji Pana Janusza Sochackiego – Przewodniczącego  Rady Miasta 
Sandomierza. 
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Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
-   Informując - zgodnie z art. 24h ust. 12 usg. -  o złożonych Oświadczeniach  
     majątkowych Radnych powiedział, między innymi, że: 
                   - Poważniejszych błędów nie stwierdził. 
                   - W kilku przypadkach wystąpił do Radnych o  wyjaśnienia i uzupełnienie  
                      dokumentu. 
                   - Z uwagi na fakt, iż Radny - Pan Maciej Skorupa  nie wyjaśnił wątpliwości  
                      związanych z oświadczeniem majątkowym (zgodnie z art. 24h ust. 12 usg.)  
                      wystąpił do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach o sprawdzenie   
                      Oświadczenia (kopia do wiadomości: Pan Maciej Skorupa oraz Urząd  
                      Skarbowy w Sandomierzu).  
                    - Jawne informacje  zawarte w Oświadczeniach majątkowych Radnych zostały  
                      opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 
- Powiedział, że otrzymał pismo:  
–  Od Wojewody Świętokrzyskiego, którego adresatem jest Pan Jerzy Borowski – Burmistrz 
Sandomierza, w sprawie nielegalnego schroniska dla psów przy ulicy Wiśniowej w 
Sandomierzu (protest Mieszkańców tej ulicy) 
- Od Rzecznika Praw Dziecka w sprawie „wyrzucenia 7. dzieci” mieszkających w 
Sandomierzu, które uczęszczają do przedszkoli w Tarnobrzegu. 
- Z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie  stwierdzenia nieważności  
   uchwały  podjętej w dniu 22 sierpnia 2012 roku w sprawie kolektora burzowego. 
- Z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad  w sprawie planowanej  drogi  -  
   dot. MPZP Osiedla „Szpital” 
- Pismo Mieszkańców ulicy 11. Listopada w Sandomierzu, którzy nie wyrażają  zgody na  
  przebudowę drogi w wersji zaproponowanej przez projektanta. 
- Od Radnego Pana Andrzeja Bolewskiego z wnioskiem o podjęcie starań w celu utworzenia  
  w Sandomierzu Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
- Pismo skierowane do Pana Burmistrza od Radnych - Pana Andrzeja Bolewskiego i Pana 
   Macieja Kuśmierza w sprawie  przekazania  Domu Kultury przy ulicy Portowej  w zarząd   
   Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz”. 
-  Zaproszenie  na kolejne posiedzenie Ekologicznego Związku  Gmin Dorzecza  
   Koprzywianki. 
- Od Pana Burmistrza, w którym Pan Burmistrz zaprasza Państwa Radnych  na  uroczystość  
   podpisania  umowy partnerskiej pomiędzy Sandomierzem a włoskim Miastem Volterra  
   oraz na Dni Edukacji. 
 
Ad. 28.            
Interpelacje i zapytania radnych 
 
Pan  Tomasz Masternak  
 
- W imieniu Mieszkańców ulicy Nowej, Dobkiewicza, nowego Osiedla przy Szpitalu, prosi o 
pomoc w zainstalowaniu sygnalizacji świetlnej umożliwiającej bezpieczne przejście przez  
ulicę Kwiatkowskiego. 
- Przypomina, że w ostatnim półroczu zginęły tam 2 osoby piesze. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
- W imieniu Komitetu Ochrony Zabytków Cmentarza Katedralnego prosi – tradycyjnie –  
o wsparcie finansowe oraz o uczestnictwo w  kweście na Cmentarzu Katedralnym  
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i Świętopawelskim. 
- Powiedział, że dzięki przychylności, między innymi, Radnych i Pana Burmistrza   
w ostatnim okresie udało się odrestaurować  4 piękne nagrobki: 3 na Cmentarzu Katedralnym, 
1 na  Cmentarzu Świętego Pawła. 
 
Pan Andrzej  Bolewski 
 
Powiedział, że: 
- Dziękuje obecnemu na sesji Panu Prezesowi PEC za renowację sieci ciepłowniczej na 
Osiedlu Mieszkaniowym przy ulicy Baczyńskiego. 
- Ww. Osiedle zostało wyposażone w  jedną  z najnowocześniejszych sieci pod względem 
monitoringu i obsługi sieci centralnego ogrzewania. 
- Rozmawiał z Prezesem RIO na temat  uchylonej uchwały  dot.  kolektora  burzowego, której 
był wnioskodawcą. 
 
Ad. 29 
 
Pan Andrzej Bolewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku 
obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XXII sesję Rady Miasta 
Sandomierza. 
  
                                                      
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
          Janusz Sochacki                                                         Andrzej Bolewski                                  
          Przewodniczący                                                          Wiceprzewodniczący 
          Rady Miasta Sandomierza                                         Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                  
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. 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.) 
 
                                                                                  
 
 
 


