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Protokół nr 26 
z XXVI sesji Rady Miasta Sandomierza 

8 czerwiec 2016 roku – Ratusz 

 
Godz. rozpoczęcia sesji – 10.00 
Godz. zakończenia sesji – 12.45 
 

Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – otworzył XXVI sesję oraz powitał 
wszystkich przybyłych, w tym Pana Marka Bronkowskiego - Burmistrza Sandomierza,   
Panią Beatę Pawłowską - Skarbnika Miasta,  Pana Andrzeja Gajewskiego – Sekretarza Miasta 
Sandomierza, naczelników i pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, 
przedstawicieli i prezesów spółek komunalnych, Mieszkańców Miasta i zaproszonych Gości. 

 W XXVI sesji uczestniczyło 18 radnych, jak w załączonej Liście obecności. 
Przewodniczący Rady Miasta na podstawie listy obecności stwierdził quorum. 
Radni: Pan Marcin Marzec, Pan Zbigniew Rusak oraz Pani Mariola Stępień usprawiedliwili 
swoją nieobecność. 

 
Ad. 2  
Powołanie sekretarza obrad 
 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o wybór 
sekretarza dzisiejszej sesji i: 
- Zaproponował kandydaturę Radnego – Pana Roberta Kurosza (który zgodził się na pełnienie 
obowiązków Sekretarza XXVI Sesji Rady Miasta). 
-  Z uwagi na brak innych zgłoszeń, poddał pod głosowanie w/w kandydaturę. 
W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, Pan 
Przewodniczący stwierdził, że Pan Robert Kurosz został sekretarzem dzisiejszych obrad. 
 
Ad. 3  
Przyjęcie porządku obrad 
  
Przewodniczący Rady Miasta – Pan Robert Pytka przystępując do realizacji punktu 3. 
porządku obrad poprosił o ewentualne wnioski, uwagi dotyczące porządku obrad XXVI sesji 
Rady Miasta. 
  
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że prosi o włączenie do porządku obrad dzisiejszej sesji : 
- Przyjęcia Oświadczenia Rady Miasta Sandomierza w sprawie planowanej zmiany struktury 
organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o., skutkującej likwidacją Zakładu 
Gazowniczego w Sandomierzu. 
W przypadku przychylenia się do w/w wniosku, w związku z obecnością na sesji   
pracowników Zakładu Gazowniczego, prośba o rozpatrzenie tego punktu na początku sesji. 
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- Projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2015-2019. 
(Chodzi o budowę kanalizacji na ulicy Staromiejskiej i wpisanie tej inwestycji do 
Wieloletniego Programu Finansowego.) 
  

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił  o uzupełnienie porządku obrad  
sesji o punkt: Przyjęcie harmonogramu Dyżurów radnych Miasta Sandomierza w okresie od 5 
lipca 2016 roku do  27 grudnia 2016 roku.   

 Wobec braku dalszych wniosków w sprawie wprowadzenia zmian w porządku obrad 
sesji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie zgłoszone 
wnioski  dot. wprowadzenia punktu: 

– Oświadczenie Rady Miasta Sandomierza w sprawie planowanej zmiany struktury 
organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z.o.o., która ma skutkować likwidacją 
Zakładu Gazowniczego w Sandomierzu, podjęte w dniu 8 czerwca 2016 roku podczas XXVI 
sesji Rady Miasta Sandomierza. 

Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu” - wniosek został  
przyjęty. 

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2015-2019. 

Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu” – wniosek został 
przyjęty. 

- Przyjęcie Harmonogramu dyżurów Radnych Miasta Sandomierza w okresie od 5 lipca do 27 
grudnia 2016 roku. 

Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”- wniosek został 
przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

• Zaproponował  wprowadzenie do  porządku obrad: 

-  w punkcie 4. Oświadczenie Rady Miasta Sandomierza w sprawie planowanej zmiany 
struktury organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z.o.o., która ma skutkować 
likwidacją Zakładu Gazowniczego  w Sandomierzu, podjęte w dniu 8 czerwca 2016 roku 
podczas XXVI sesji Rady Miasta Sandomierza. 

- Dotychczasowy punkt 4→5, 5→6, 6→7, 7→8, 8→9, 9→10, 

- Punkt 11przyjmuje brzmienie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 
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Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 
2015-2019. 

- Punkt 12: Przyjęcie Harmonogramu dyżurów Radnych Miasta Sandomierza w okresie od  
5 lipca do 27 grudnia 2016 roku.  

- Dotychczasowy punkt 10. →13, 11.→14, 12.→ 15. 

• Poddał pod głosowanie porządek obrad XXVI sesji Rady Miasta z uwzględnieniem 
powyższych zmian.. 

Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”. 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  - Pan Robert Pytka - stwierdził przyjęcie przez 
Radę Miasta porządku obrad XXVI sesji Rady Miasta Sandomierza - jak niżej: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Powołanie sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Oświadczenie Rady Miasta Sandomierza w sprawie planowanej zmiany struktury 

organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z.o.o., która ma skutkować likwidacją 
Zakładu Gazowniczego w Sandomierzu. Podjęte w dniu 8 czerwca 2016 roku podczas 
XXVI sesji Rady Miasta Sandomierza. 

5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza  
z wykonania budżetu za 2015 rok. (Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Sandomierza) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 
Sandomierz na lata 2016-2029 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2015-2019. 

12. Przyjęcie Harmonogramu Dyżurów Radnych Miasta Sandomierza w okresie od  
5 lipca 2016 roku do 27 grudnia 2016 r. 

13. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

14. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
15. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 4  

Oświadczenie Rady Miasta Sandomierza w sprawie planowanej zmiany struktury 
organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z.o.o, która ma skutkować likwidacj ą 
Zakładu Gazowniczego w Sandomierzu. Podjęte w dniu 8 czerwca 2016 roku podczas 
XXVI sesji Rady Miasta Sandomierza. 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta  Sandomierza 

Powiedział, między innymi: 
- 31 maja otrzymał pismo od Zakładowych Organizacji Związkowych działających  
w oddziale Spółki Gazowniczej w Sandomierzu informujące o podejmowanych działaniach 
zmierzających do likwidacji Zakładu.  
- Z uwagi na niepokojącą sytuację, zaproponował spotkanie w dniu 13 czerwca 2016 roku  
o godzinie 10:00 przedstawicieli Związków Zawodowych z Zarządem Spółki w celu  
wypracowania korzystnej strategii ratowania zakładów w Sandomierzu.  
- W związku z tym, że w dniu wczorajszym w tej sprawie zapadły decyzje i los Spółki wydaje  
się przesądzony, jako Burmistrz Sandomierza przygotował Oświadczenie, które Rada Miasta 
Sandomierza jednomyślnie wprowadziła do Porządku obrad dzisiejszej sesji. 
- Odczytał treść Oświadczenia – jak niżej 

 
 

Oświadczenie 
Rady Miasta Sandomierza 

ws. Planowanej zmiany struktury organizacyjnej Polskiej Spółki 
Gazownictwa sp. z.o.o., która ma skutkować likwidacją 

Zakładu Gazowniczego w Sandomierzu. 
podjęte w dniu 8 czerwca 2016 roku 

podczas XXVI sesji Rady Miasta Sandomierza 
 
 Rada Miasta Sandomierza wyraża swoje ogromne zaniepokojenie sygnałami, jakie 
dochodzą ze środowisk pracowniczych skupionych w Zakładach Gazowniczych, znajdujących 
się obecnie w strukturach Polskiej Spółki Gazowniczej. 

 Zgodnie z planowaną restrukturyzacją Zakład Gazowniczy w Sandomierzu ma zostać 
zlikwidowany. Tymczasem jest to jedna z najstarszych tego typu placówek w Polsce. Jej 
powstanie datuje się na 1937 rok – okres rozbudowy naszego miasta w okresie tworzenia 
Centralnego Okręgu Przemysłowego. Nie można tutaj pominąć aspektu społecznego, bowiem 
Zakład Gazowniczy to nie tylko tradycja, ale także – przede wszystkim miejsca pracy.  
W spółkach gazowniczych pracowało wiele pokoleń mieszkańców Sandomierza. W naszej 
świadomości na trwałe zapisała się tradycja obchodzenia święta Barbórki. 
 Rada Miasta Sandomierza wyraża swój zdecydowany sprzeciw planom zarządu 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., które mają doprowadzić do likwidacji Zakładu 
Gazowniczego w Sandomierzu. 
 



5 

 

- Poprosił o przyjęcie przez Radę Miasta Sandomierza Oświadczenia w zaproponowanej 
treści. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Podziękował Panu Markowi Bronkowskiemu - Burmistrzowi Sandomierza - za  
wystąpienie. 
- Powiedział, że skierował do Państwa Radnych apel podpisany przez Przewodniczących: 
NSZZ „Solidarność”, Związku Zawodowego „Kadra” oraz „Solidarność – 80”.  
- Odczytał cyt.: „te fragmenty Apelu, które ukazują Państwa dramat”: 
- Zakład w Sandomierzu w stosunku do innych wyróżnia (oprócz wyjątkowej 80-letniej 
historii): 
- długość eksploatowanych sieci wysokiego ciśnienia - największy w Oddziale Tarnów punkt 
wejścia do systemu dystrybucyjnego PSG, 
- jedyne w dystrybucji przejście transgraniczne łączące systemy gazownicze Polski i Ukrainy 
- wykwalifikowana załoga w zakresie eksploatacji, budowy sieci gazowych, w tym sieci                                           
wysokiego ciśnienia, 
- specjalistyczne laboratorium analiz i jakości paliwa gazowego, 
- wyspecjalizowane służby i specjalistyczny sprzęt Pogotowia Gazowego Wysokiego Ciśnienia 
- Zakład w Sandomierzu posiada zorganizowane służby eksploatacyjne gwarantujące 
dystrybucję gazu w sposób ciągły i bezpieczny. 
 Planowane tworzenie struktury organizacyjnej PSG w oparciu o granice 
administracyjne stanowi realne zagrożenie zmniejszenia bezpieczeństwa eksploatacji sieci 
gazowej […]Tu Państwo wymieniają skutki, na ostatnim miejscu mówiąc, że stracicie pracę. 
W Waszym piśmie najbardziej istotne i dramatyczne jest, że Państwo martwią się jak będzie 
funkcjonował system gazowniczy na naszym terenie, to pokazuje, z jaką pokorą podchodzą 
Państwo do zakładu w którym pracujecie i który Wasi poprzednicy tworzyli. Bardzo nam 
przykro, że to dzieje się tutaj. Dziękuję Państwu za przybycie, przewodniczącym związku  
i pracownikom za stały kontakt ze mną i za zaufanie, którym Pana Burmistrza, wszystkich 
radnych i mnie obdarzyliście. Otwieram dyskusję.” 
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Radna Sandomierza 

Powiedziała, między innymi: 
- cyt.:  „Pozwoliła sobie przygotować  opis, w którym przedstawi problem.” 
- O strukturze zakładu, o planowanych zmianach  i ich skutkach.  
-  Zakład w Sandomierzu jest przodujący pod względem sprzętu, wyposażenia oraz bardzo 
dobrze wykwalifikowanej kadry.  
- cyt.: „Nie możemy przejść obok tego obojętnie, mam nadzieję, że wspólne działania 
przyniosą odpowiedni skutek.” 
  

Pan Marceli Czerwiński – Radny Sandomierza 

Powiedział, między innymi: 
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- O historii cyt.: „kiedy likwidowano Zakład  Energetyczny” i późniejszych  skutkach dla 
odbiorców energii.. 
- Mamy takie „szczęście” w Sandomierzu, że to, co jest dobre, jest likwidowane, cierpimy 
przez to, że nasze miasto jest na obrzeżach. 
- Jego zdaniem, wcześniej powinny być jakieś konsultacje, cyt.: „a nie likwidacja całego 
zakładu i pozostawienie pracowników i miasta na pastwę losu”.  
- Ostrzega, że w przypadku awarii  cyt.: „zanim Kielce uruchomią służby” może wydarzyć się 
tragedia. 
  
Jerzy Żyła – Radny Sandomierza 

Powiedział, między innymi: 
- Zakład jest potrzebny Miastu i należy go bronić wszelkimi metodami i za wszelką cenę. 
 -  Nie możemy dzielić Polski na „A” i „B”, a Sandomierz nie jest żadną Polską „B” i nie 
mówi tego jedynie w kontekście obecnej sprawy. 
-  Trzeba ten zakład ratować i obronić za wszelką cenę. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: 
– Zakład wypracował za 2015 rok zysk w wysokości 24 000 000 zł.  
- Czy to są bezproduktywni ludzie?  
- Zaprosił zebranych do dyskusji. 
 
Pracownica Zakładu PSG w Sandomierzu 

Powiedziała, między innymi: 
-  O przesłankach, które zadecydowały o likwidacji Zakładu w Sandomierzu (pomimo 
wykwalifikowanej i doświadczonej kadry oraz dobrych wyników ekonomicznych) 
- O skutkach likwidacji PSG dla pracowników, ich rodzin oraz dla Miasta. 
-  O terminie zapowiedzianej wizyty przedstawicieli kierownictwa Spółki, o którym zostanie 
powiadomiony Pan Burmistrz i Państwo Radni (w dniu dzisiejszym data spotkania nie jest 
znana). 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz  Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
-  W dniu dzisiejszym – jak się wydaje – nie można powiedzieć nic więcej i należy mieć 
nadzieję, że po rozmowie z Zarządem Spółki wiedza zainteresowanych będzie pełniejsza. 
- Władze Miasta zrobią wszystko dla ratowania tego Zakładu. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że: 
- Dołącza się do prośby Pana Burmistrza. 
-   Jako Robert Pytka, który w tym Zakładzie ma wielu znajomych, kolegów, przyjaciół, po 
prostu, po ludzku – na tyle na ile będzie można – postara się pomóc. 
  
Pan Jerzy Żyła – Radny Sandomierza 
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Powiedział, między innymi: 
- Działajmy tak, żeby nie było za późno, a Zarząd przyjedzie z informacją o likwidacji.  
- Rada Miasta Sandomierza razem z Panem Burmistrzem jest za ratowaniem sandomierskiego 
zakładu.  
- Mamy też swoich przedstawicieli w parlamencie  – niech się zajmą tą sprawą, bo Polska jest 
jedna i po to zostali naszymi przedstawicielami, aby nas chronić. 
-  Takie małe miasto jak Sandomierz, trzeba chronić przed migracją mieszkańców. 
-  Nie rozumie jak Oddział, który przynosi zyski, ma wykwalifikowaną kadrę, niedawno 
wybudowane biurowce, idzie do likwidacji. 
 
Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: 
 – Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem oświadczenie w sprawie planowanej zmiany 
struktury organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa – Spółka z.o.o., która ma skutkować 
likwidacją Zakładu Gazownictwa w Sandomierzu ?  
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”. 
- Rada Miasta Sandomierza jednomyślnie przyjęła Oświadczenie Rady Miasta Sandomierza 
ws. Planowanej zmiany struktury organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z.o.o., która 
ma skutkować likwidacją Zakładu Gazowniczego w Sandomierzu 
 
- Dziękuję wszystkim  Państwu za obecność, za wsparcie w podejmowaniu tej jakże ważnej 
uchwały.  
- Radni są Waszymi przedstawicielami i mają obowiązek wsłuchiwania się w głos 
mieszkańców, którzy tu pracują i tu płacą podatki. 
 
Ad.5  

 Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza powiedział: 

 „ Panie Przewodniczący, Szanowna  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. 

W trakcie realizacji są następujące prace: 

1. Oznakowanie pionowe dróg na terenie miasta 
2. Remont dróg o nawierzchni asfaltowej 
3. Budowa oświetlenia przy ulicy Zaleśnej 
4. Remont drogi dojazdowej do ogródków działkowych Stokrotka przy ulicy Portowej 
5. Remont chodnika pomiędzy ulicą Podwale Górne i Żydowską    

Zadania zrealizowane: 

1. Wydano 670 abonamentów na strefy płatnego parkowania. 
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2. W zakresie obrotu nieruchomościami zawarto umowę notarialną sprzedaży lokalu 
mieszkalnego na rzecz najemcy. 

3. Zawarto umowę notarialną sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 
4. Przeprowadzono 2 przetargi na sprzedaż lokali mieszkalnych. 
5. Przeprowadzono 2 przetargi na  sprzedaż nieruchomości. 
6. Wykonano prace remontowe na cmentarzu wojskowym. 
7. Podpisano umowę na remont wiat przystankowych na terenie miasta. 
8. Podpisano porozumienie z Wojewodą Świętokrzyskim na wykonanie prac 

konserwatorskich oraz zagospodarowanie terenu wokół mogiły, która znajduje się na 
Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu. 

Ambasada Rosji planuje rozpocząć w czerwcu tego roku końcowy etap remontu cmentarza 
Armii Radzieckiej . 

Trwają prace nad budżetem  obywatelskim, w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej  
i merytorycznej przeszły do głosowania następujące projekty 

1. Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Schinzla obok 
szpitala. wartość projektu 145 000 zł. 

2. Budowa oświetlenia napowietrznego ogródków działkowych ROD im. T. 
Kościuszki w Sandomierzu, wartość projektu 22 000 zł. 

3. Mobilne miasteczko ruchu drogowego, wartość projektu 19 137 zł. 
4. Zachować tradycję – Dożynkowy Festyn Rodzinny w Nadbrzeziu, wartość projektu 

22 647 zł. 
5. CrosSan Mini, Intro oraz Rekrut w Sandomierzu, wartość projektu 49 137 zł. 
6. Od Sandomierza do NBA, wartość projektu 16 690 zł.  

 Zespół negatywnie ocenił projekt budowy profesjonalnej ścianki wspinaczkowej  
w hali widowiskowej MOSiR, ponieważ ścianka ta uniemożliwiałaby korzystanie z hali  
i rozgrywanie zawodów sportowych piłki ręcznej. Zespół przygotował analizę wniosków  
i przekaże je do zaopiniowania Radzie Miasta, do końca czerwca Urząd Miasta przygotuje 
wykaz przyjętych projektów, a następnie ustali ich kolejność realizowania. Przez cały lipiec 
prowadzone będą działania promocyjne projektów poddawanych pod głosowanie, które 
będzie trwało od 1 do 30 sierpnia. 

28-29 maja festiwal Czas dobrego sera– podczas wydarzenia można było spróbować wiele 
różnych serów i potraw serwowanych przez wystawców. Zaprezentowano blisko 300 
rodzajów sera z 12 krajów, m.in. Polski, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Litwy, 
Belgii, Holandii. Po raz pierwszy również z Chorwacji. 

28 maja koncert chóru Woskresinnia– chór zaprezentował utwory związane z tematyką 
kalendarza liturgicznego Cerkwii Prawosławnej 

27 – 28 maja – VII Europejski Tydzień Sportu 

4 czerwca – obchody 50-lecia piłki ręcznej w Sandomierzu z wręczeniem aktu honorowego 
obywatela miasta dla Pana Karola Bieleckiego i sztandarów dla stowarzyszenia. 
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28 – 29 maja Dominikański Jubileusz – uroczystości dziękczynne za posługę zakonu 
kaznodziejskiego. Rozpoczęło je czuwanie w sandomierskiej Katedrze, kolejnego dnia 
odbyła się msza święta koncelebrowana z biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem 

1 czerwca Młodzieżowa Sesja Rady Miasta – młodzież zainscenizowała przebieg Sesji,  
w ciekawy sposób omówiła ważne aspekty związane z Sandomierzem. 

7 czerwca Prezes Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego złożył rezygnację  
z pełnionej funkcji, obowiązki prezesa przejął przedstawiciel miasta Pan Zygmunt Hara, 
walne zgromadzenie odbędzie się 30 czerwca, myślę, że do tego czasu rozstrzygnie się 
sprawa nowego prezesa spółki. 

4 czerwca Dni Tarnobrzega, po raz drugi odbyły się zmagania miast, reprezentacja 
Samorządu Sandomierza zdobyła I miejsce, gratulacje dla uczestników.” 

Pan Jerzy Żyła – Radny Sandomierza 

Powiedział, między innymi: 
– Dziękuje za zorganizowanie 50-lecia Piłki Ręcznej w Sandomierzu. Podziękowania  
w imieniu własnym i osób, które mnie o to prosiły, szczególne podziękowania dla Pana 
Prezesa Piotra Mirkowskiego oraz jednego z naszych kolegów Radnych – Marcina Marca. 
 – Była to wspaniała impreza.  
 
Ad. 6  

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: 
- W trybie ustawowym Radni otrzymali niezbędne dokumenty ze wszystkimi załącznikami.  
- Przypominam, że Rada przyjmuje wykonanie budżetu w ściśle określonej procedurze 
wynikającej z ustawy o samorządzie gminnym i innych aktów prawnych.  
- Rada podejmuje tę uchwałę bezwzględną większością głosów.  
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
Powiedział: 
- „ Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, do projektu tej uchwały załączona jest też tabela, 
która została przedstawiona Radzie i proszę aby formalnie dokument ten znalazł się  
w uchwale”. 
- Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z w/w dokumentem. 
  
Pani Beata Pawłowska – Skarbnik Sandomierza 

Powiedziała - jak niżej: 
 - Budżet Gminy Sandomierz na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miasta Sandomierz  
w dniu 21 stycznia 2015 roku, zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 89 421 961,00 zł 
oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 89 443 476,00 zł. 
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Planowany deficyt budżetu w kwocie 21 515,00 zł, planowano pokryć przychodami 
pochodzącymi z: 
1/ pożyczek w kwocie 21 515,00 zł, 
 - w tym: 
a) papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie 
istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 21 515,00 zł.  

W 2015 roku w planie budżetu Gminy dokonywane były zmiany przez Radę Miasta,       
a także przez Burmistrza Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia 
udzielonego przez Radę Miasta. W trakcie realizacji budżetu plan dochodów i wydatków 
wzrósł o 4 867 415,96 zł i na koniec roku wyniósł:  

1/ dochody 94 289 376,96 zł  
2/ wydatki 94 310 891,96 zł 

         Wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 88 964 184,67 zł, a wydatków 
przez nich pokrytych na poziomie 85 473 998,96 zł. Ostatecznie budżet za rok 2015 zamknął 
się nadwyżką w kwocie 3 490 185,71 zł. 

Stan zadłużenia Gminy Sandomierza na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 36.950.00,00 
zł. Zadłużenie to wynika z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 
poprzednich w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w PKO Bank Polski. W 2015 roku 
przeprowadzono restrukturyzację zadłużenia w Banku Gospodarstwa Krajowego  
w Warszawie, zmieniając termin wykupu obligacji ostatecznie po negocjacjach. 
 
1 . Informacja z realizacji dochodów Miasta Sandomierz za 2015 rok 
Dochody budżetu miasta za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosiły:   
Plan -  94 289 376,96                  Wykonanie  –  88 964 184,67            tj. 94,35% 
 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w 2015 roku zostały wykonane w kwocie   
18 844,62 zł, co stanowi 100,31% wykonania w stosunku do planu. Pozyskane środki 
pochodzą z dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na 
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 
18 553,04 zł oraz dochodów pozyskanych z dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie 291,58 
zł. 
 
Dział 600 - Transport i Łączność 
Plan po zmianach:      3 959 736,00 zł         Wykonanie: 2 375 083,32 zł           tj. 59,98% 
 
Dział 630 – Turystyka 
Plan  po zmianach:     1 562 559,00 zł          Wykonanie: 56 757,60 zł               tj. 3,63% 
 
Dział 710 - Działalność Usługowa 
Plan po zmianach:      45 000,00 zł               Wykonanie:  107 653,25 zł            tj. 239,23% 
 
Dział 720 – Informatyka  
Plan po zmianach:      212 462,00 zł             Wykonanie: 187 863,67 zł             tj. 88,42% 
 
Gmina Sandomierz w 2015 roku pozyskała środki w kwocie 187 863,67 zł, z budżetu 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współfinansowania projektów 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego                                      
pn.: ,,E - Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST”,                                              
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oraz „E - Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Świętokrzyskiego”. 
 
Dział 750 - Administracja Publiczna 
Plan po zmianach:  405 359,00 zł             Wykonanie: 580 153,09 zł             tj. 143,12% 
 
Dział 751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa  
Plan po zmianach:  164 433,00 zł             Wykonanie: 158 025,47 zł             tj. 96,10% 
 
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 
Plan po zmianach:    550 000,00 zł              Wykonanie: 50 451,42 zł             tj. 9,17% 
 
Dział  756 -  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek                           
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
Plan po zmianach:  48 580 372,00 zł            Wykonanie:  47 733 964,56 zł    tj. 98,26% 
 
Dział 758 - Różne Rozliczenia 
Plan  po zmianach:  14 653 211,00 zł              Wykonanie:  14 630 497,26 zł     tj. 99,85% 
 
Dział 801 - Oświata i Wychowanie 
Plan po zmianach:  2 882 828,00 zł                  Wykonanie:   2 914 345,84 zł     tj. 101,09% 
 
Dział 851 - Ochrona Zdrowia 
Plan po zmianach:   910,00 zł                            Wykonanie:   912,44 zł          tj. 100,27% 
 
Dział 852 - Pomoc Społeczna 
Plan po zmianach: 9 766 126,01 zł                    Wykonanie:  9 728 618 ,13 zł    tj. 99,62% 
 
Dział 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej 
Plan po zmianach: 251 894,00 zł                      Wykonanie: 230 580,53 zł       tj. 91,54% 
 
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza 
Plan po zmianach:  122 805,00 zł                        Wykonanie: 121 180,95 zł        tj. 98,68% 
 
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 
Plan po zmianach:  4 148 468,83 zł                  Wykonanie:  4 166 302,51 zł    tj. 100,43% 
 
Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 
Plan po zmianach: 92 330,49 zł                           Wykonanie: 120 929,50 zł         tj. 130,97% 
 
Dział 926 – Kultura Fizyczna 
Plan po zmianach:   1 594 036,00 zł                     Wykonanie: 1 184 622,92 zł     tj. 74,32% 
2.Informacja z realizacji wydatków Gminy Sandomierz  za 2015 rok 
 
Ogółem wydatki Gminy w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosiły: 
 
Plan:     94 310 891,96 zł                         Wykonanie:  85 473 998,96 zł      tj.  90,63 % 
 
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo 
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Plan po zmianach:   34 985,63 zł             Wykonanie: 25 121,20 zł             tj.  71,80 % 
 
Dział 600 - Transport i Łączność  
Plan po zmianach:  8 846 399,00 zł         Wykonanie: 6 518 234,71 zł         tj. 73,68 % 
 
Dział 630 – Turystyka 
Plan po zmianach:    812 559,00 zł         Wykonanie:   54 168,00 zł          tj.  6,67% 
 
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa  
Plan po zmianach:   3 128 638,00 zł        Wykonanie: 2 693 137,52 zł      tj.  86,08 % 
 
Dział 710 - Działalność Usługowa  
Plan po zmianach: 424 991,00 zł            Wykonanie: 211 908,85 zł         tj.  49,86 % 
 
Dział 720 -  Informatyka 
Plan po zmianach:  263 090,00 zł             Wykonanie:  229 731,24 zł       tj. 87,32 % 
 
Dział 750 – Administracja Publiczna      
Plan po zmianach:  9 465 935,00 zł          Wykonanie: 9 127 318,65 zł     tj. 96,42% 
 
Dział 751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz            
                    sądownictwa  
Plan po zmianach:  164 433,00 zł              Wykonanie:  158 025,47 zł      tj. 96,10 % 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 
Plan po zmianach:   1 824 000,00 zł          Wykonanie:  1 453 091,22 zł   tj.  79,67 % 
 
Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego 
Plan po zmianach:  1 417 500,00 zł           Wykonanie: 1 364 404,48 zł    tj. 96,25 % 
 
Dział 758 – Różne Rozliczenia 
Plan po zmianach:  926 210,88 zł           Wykonanie:  578 905,90 zł      tj. 62,50% 
 
Dział 801 -  Oświata i Wychowanie 
Plan po zmianach:   28 303 660,00 zł        Wykonanie:  26 925 682,41 zł  tj.  95,13% 
 
Dział 803 -  Szkolnictwo Wyższe 
Plan po zmianach:   10 000,00 zł               Wykonanie:  10 000,00 zł         tj.  100,00% 
 
Dział 851 - Ochrona Zdrowia  
Plan po zmianach: 853 910,00 zł               Wykonanie: 733 172,74 zł        tj. 85,86% 
 
 
Dział 852 – Pomoc Społeczna 
Plan po zmianach:  13 785 146,01 zł     Wykonanie: 12 879 236,70 zł    tj.  93,43 % 
 
Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza 
Plan po zmianach: 788 168,00 zł           Wykonanie 744 537,66 zł          tj. 94,46% 
 
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 
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Plan po zmianach: 13 048 519,95 zł      Wykonanie: 11 892 209,48 zł    tj.  91,14% 
 

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 
Plan po zmianach: 3 195 330,49 zł        Wykonanie: 3 185 605,94 zł      tj. 99,70 %  
 
Dział 926 - Kultura Fizyczna  
Plan po zmianach:    6 701 036,00 zł     Wykonanie: 6 399 456,12 zł      tj.  95,50%.” 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – zgodnie z procedurą poprosił  
o przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. 
 
Pani Beata Pawłowska – Skarbnik Sandomierza 

 – Odczytała uchwałę Nr 33/2016 RIO w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie 
opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2015 rok wraz  
z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.  

Treść uchwały – jak załącznik do protokołu. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział: „Proszę przewodniczących 
komisji merytorycznych o przedstawienie opinii na temat wykonania budżetu za 2015 rok.” 

 Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, 
Kultury i Sportu  – Opinia pozytywna. 

 Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 
Rodziny i Zdrowia – Opinia pozytywna. 

 Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług – Opinia pozytywna. 

 Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Opinia pozytywna. 

 Pan Andrzej Anwajler – Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej – 
Opinia pozytywna. 

 Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  
i Promocji Miasta – Opinia pozytywna. 

 Pan Tomasz Frańczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – 
Opinia pozytywna. 

 Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Opinia 
pozytywna. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: 
 - W ustawowym terminie Radni otrzymali: sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, sprawozdanie finansowe, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
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informację o stanie mienia komunalnego, wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium.  
- Uwzględniając wymogi ustawowe otworzył dyskusję i poprosił o prezentację opinii 
przedstawicieli klubów. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
 
- Klub radnych Nasze miasto Sandomierz będzie głosował za udzieleniem absolutorium 
Burmistrzowi.  
- Środki finansowe ujęte w budżecie realizowane były konsekwentnie, na bieżąco opiniowane 
przez komisje i wdrażano stosownymi uchwałami. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Klub radnych Sandomierskie porozumienie będzie głosował „za”, ale ma jedną uwagę: długi 
z tytułu podatków i kwot, to prawie 8 500 000 zł, czyli prawie 9% dochodów miasta i jest to 
bardzo dużo. 
 - Prawdopodobnie połowa z tej kwoty mogłaby rozwiązać problemy mieszkaniowe  
w naszym mieście. Dotychczas odzyskano 27 000 zł i jest to rażąco nisko, w takim tempie 
miasto będzie potrzebowało 300 lat na odzyskanie całej należności. 
-  Trzeba podjąć radykalniejsze kroki wobec dłużników. 
 
Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierza 

Powiedział: 
- Klub radnych „Prawa i Sprawiedliwości” ma pozytywne zdanie na temat budżetu’2015.  
- Jeżeli zmiana budżetu przyczynia się do rozwoju Sandomierza, to jest to zdecydowanie 
działanie na plus.  
- Każdy Radny chce dobrze przede wszystkim dla swojego okręgu wyborczego.  
- Budżet jest dobry i  jest nadwyżka  ± 3 000 000 zł. 
  
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 

Powiedział, między innymi: 
– Moja ocena jest pozytywna zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Jeśli chodzi 
o zaległości wobec miasta – 8 500 000 zł – i jest to suma porażająca (ale wydaje się, że jest to 
spowodowane przez poprzedniego Burmistrza, jego sposobem sprawowania władzy).  
- Fakt odzyskania 27 000 zł w 2015 roku odbiera jako krok w dobrym kierunku.  
- Wydatki – 90,63% to za mało, powinno być większe wykonanie (zadania inwestycyjne 
zostały wykonane w 60 %, czyli jest to bardzo niski procent).  
- Problem jest z Wydziałem Techniczno-Inwestycyjnym , powinny być tam zrobione zmiany 
poprawiające funkcjonalność.  
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- Następnym minusem są wydatki w Dziale Gospodarka Mieszkaniowa – 86% wykonania 
budżetu to też za mało.  
- Odszkodowania – Miasto zapłaciło 264 000 zł za decyzję jednego z naczelników. (Powinien 
wydać decyzję w ciągu 60 dni, ale nie zrobił tego przez okres roku, co  naraziło  miasto na 
wydatek w/w kwoty).  
Świadczy to o nierzetelności i należy pochylić się nad odpowiedzialnością naczelników. 
cyt.: „Po to pełnią swoje funkcje i mają atrakcyjne wynagrodzenie, aby ponosili 
odpowiedzialność za dany wydział i ludzi im podległych”.  
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Trudno zwolnić kogoś dyscyplinarnie bez udowodnienia winy, a wina nie została 
udowodniona.  
- Urząd Marszałkowski ma z tym problem i do dziś nie wydał odpowiedniej decyzji, 
przesuwając po raz kolejny termin jej wydania do końca sierpnia. (Dopiero wtedy można 
mówić o faktycznej winie.) 

- Nie chce mówić o ew. winie Naczelnika podczas Jego nieobecności. 

- Jeżeli chodzi o kwestię wykonania zadań inwestycyjnych - budżet na 2015 rok rzutem na 
taśmę, został przejęty od poprzedniego Burmistrza z wiarą, że należy je wdrożyć.  
- Jeżeli chodzi o windykację, to chce pochwalić pracowników UM – dopiero w tym roku 
pokazaliśmy, że można skutecznie ściągać należności. 

Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 

Powiedział, że Pan Naczelnik: 
-  Nie wydał decyzji przez rok, a  Jego podstawowym obowiązkiem jest wydanie jej w ciągu 
60 dni. 
- Powinien zostać zwolniony dyscyplinarnie, a Miasto powinno wystąpić o odszkodowanie. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

Powiedział: „Dlatego nie jest już Naczelnikiem”, 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: 
 – Zgodnie z procedurą wysłuchali Państwo Radni Informacji z wykonania budżetu, 
Sprawozdania finansowego, zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
- Radni, Komisje merytoryczne oraz Kluby Radnych  wypowiedziały się na temat wykonania 
budżetu za 2015 rok. 
- Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
– poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. 
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 
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Uchwały nr XXVI/281/2016 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. 
 
Ad. 7  

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza  
z wykonania budżetu za 2015 rok. (Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Sandomierza)  

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił Pana Tomasza Frańczaka, 
Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o prezentację Wniosku Komisji Rewizyjnej 
w sprawie udzielenia absolutorium. 
  
Pan Tomasz Frańczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
  
Odczytał  Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2016 
roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za 2015 
rok. (jak załącznik do protokołu) 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o odczytanie uchwały 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczącej opinii Komisji Rewizyjnej. 

 
Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza  

 
Odczytał Uchwałę Nr 43/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Kielcach z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium ( jak załącznik do protokołu). 

 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział: 
- Zgodnie z ustawą opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nie jest ostatecznie wiążąca, jest 
elementem wstępnej kontroli organu nadzoru, a zaopiniowanie jest nieodzownym elementem 
prawidłowej procedury absolutoryjnej. 
-  Spełniając wymogi formalne, otwiera dyskusję w tym punkcie porządku obrad. 
           
           Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Sandomierza za 2015 r. 
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził przyjęcie  
przez Radę Miasta Sandomierza  

Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza 
 z dnia 16 maja 2016 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za 2015 r. 
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Następnie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza 
Miasta Sandomierza. 
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały nr XXVI/282/2016 
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza  

z wykonania budżetu za 2015 rok. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, między innymi: 
- Dziękuję za jednomyślne podjęcie uchwały w sprawie wykonania budżetu i udzielenie 
absolutorium. 
- Budżet ’2015 został  zrealizowany również dzięki ogromnemu udziałowi Państwa Radnych. 
 
Ad. 8  
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że prosi o zmianę w uzasadnieniu do projektu uchwały tytułu zadania na: 
Dostosowanie Gimnazjum Nr 2 im. Pułku Legionów w Sandomierzu dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych ruchowo – Szkoła przyjazna dla wszystkich – budowa windy  
w Gimnazjum nr 2”  

 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego 
komisji merytorycznej Rady Miasta. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
W wyniku głosowania 18: „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały nr XXVI/283/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Ad. 9 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  
komisji merytorycznej Rady Miasta. 
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Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
 Powiedział, że w projekcie uchwały chodzi o  precyzyjne dostosowanie nazwy zadania do  
złożonego wniosku. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Poprosił, aby w uzasadnieniu tej uchwały wprowadzić autopoprawkę – zmienić daty 
zamiast „ 2025-2019”  wpisać „ 2015-2019”. 
- Otworzył dyskusję. 
- Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 

Uchwały nr XXVI/284/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Ad.10  
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2016-2029 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie Przewodniczącego 
komisji merytorycznej Rady Miasta. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 
 
Po zaopiniowaniu otworzył dyskusję. 
- Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 
 

Uchwały nr XXVI/285/2016 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz  

na lata 2016-2029 
 
 
Ad. 11 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2015-2019. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie Przewodniczącego 
komisji merytorycznej Rady Miasta. 
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Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 
 
Po zaopiniowaniu otworzył dyskusję. 
- Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały nr XXVI/286/2016 
w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz ądzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2015-2019 
 
Ad. 12 
  
Przyjęcie Harmonogramu Dyżurów Radnych Miasta Sandomierza od 5 lipca do 27 
grudnia 2016 r. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Powiedział, że prosi Państwa radnych o zapoznanie się, przyjęcie oraz sumienne pełnienie 
dyżurów dla dobra Mieszkańców. 
- Zapytał Radnych o ew. pytania, uwagi dotyczące Harmonogramu. 
- W związku z brakiem zgłoszeń, poprosił o przyjęcie w/w Harmonogramu Dyżurów Radnych 
Miasta Sandomierza od 5 lipca do 27 grudnia 2016 r. 
 
            W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, Pan Robert 
Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta 
Harmonogramu dyżurów Radnych Miasta Sandomierza od 5 lipca do 27 grudnia  
2016 r. 
 
Ad. 13 
 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi: 
 
– Prezes Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Sandomierzu, Pan Andrzej Bolewski, 
złożył na moje ręce i do ogólnej wiadomości założenia programu Zielony, bezpieczny park 
osiedlowy.             
- Wpłynął wniosek jednego z mieszkańców Sandomierza o wykonanie zjazdu  
z nieruchomości przy ulicy Wielowiejskiej zgodnie z planem inwestycyjnym wynikającym  
z realizacji budżetu obywatelskiego.   
  
- Zaprasza na: 
              - Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych. 
              - Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego zorganizowanego przez  Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.     
   - Konferencję naukową organizowaną przez Państwową  Wyższą Szkołę Zawodową   
                w Sandomierzu. 
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- Dziękuje:  
               - Radnym, którzy wspierali, wspierają i będą wspierać działania Stowarzyszenia 
Piłki Ręcznej w Sandomierzu,  
               - Panu Burmistrzowi za patronat i wykonanie uchwały, która dała nam wiele radości,  
                a przede wszystkim Panu Karolowi Bieleckiemu i Jego Rodzicom. 
               - Wszystkim, którzy tworzyli 50 lat historii Piłki Ręcznej w Sandomierzu. 
 
Ad. 14  
 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
 
Pan Tomasz Frańczak– Radny Sandomierza 
 
Powiedział, że autobus nie zatrzymuje się na jednym z przystanków przy ulicy Chwałeckiej, 
przez co okoliczni mieszkańcy zmuszeni są iść w kierunku miasta ok. 600 m. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
– Sprawa jest doskonale znana – 5 lat temu PGKiM złożył wniosek o dofinansowanie na 
zakup autobusów.   
- Umowa zawiera zapis mówiący, że Spółka nie może świadczyć usług poza granicami 
Miasta. 
- Projekt kończy się w październiku 2017 i niestety, do tej daty pasażerowie będą zmuszeni 
kierować się na przystanek w mieście. (Ew. ryzyko zwrotu dotacji) 
 
Pan Andrzej Bolewski – Radny 
 
Powiedział, między innymi: 
– Autobus kosztuje 800 000 zł, projekt dofinansowania był niepotrzebny, można było 
sukcesywnie co roku kupować 1 autobus lub wysyłać na trasę autobus nie objęty programem 
zakupu z dofinansowania. 
 
Radny Piotr Chojnacki: 
 
- zwrócił się z prośbą o wykoszenie traw przy ulicy Sieleckiej i Wielowiejskiej, w związku  
z bliskim terminem Rajdu Papieskiego, 
- zwrócił się z prośbą o naprawienie znaku przy ulicy Przemysłowej informującego  
o dofinansowaniu remontu ze środków Unii Europejskiej, 
- poinformował o rozpadającym się chodniku na skrzyżowaniu ulic Sieleckiej  
i Wielowiejskiej, 
- zwrócił się z prośbą o rozesłanie do Rady Powiatu, Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego, a także do posłów i senatorów Ziemi Świętokrzyskiej opinii Rady Miasta 
Sandomierza na temat restrukturyzacji w sandomierskim oddziale spółki PGNiG. 
 
Radny Piotr Majewski: 
 
Powiedział: 
- W imieniu  Mieszkańców prosi o utworzenie w Sandomierzu Poradni Hematologicznej, 
- Prosi o wykoszenie traw przy ulicy Lubelskiej. 
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Radny Andrzej Lebida – Radny Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Prosi o wybudowanie ronda na skrzyżowaniu dróg przy Zamku (w związku z organizacją 
ruchu). 
- Widzi potrzebę przesunięcia barierki przy ulicy Podwale Górne o 1,5 m. 
 
Radny Andrzej Gleń– Radny Sandomierza 
 
- Prosi o opracowanie projektu uchwały w sprawie nieużytków. 
- Zgłasza potrzebę umycia okien Wieży Ratusza. 
 
Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek- Radna Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Prosi o ukwiecenie figury Matki Boskiej na Rynku w Sandomierzu.  
- Prosi o interwencję w sprawie przycięcia gałęzi, które wystają z prywatnych posesji. 
- O zalegających śmieciach przy jednej z posesji. 
- O zaniedbanych terenach zielonych należących do powiatu. 
- O śmieciach pozimowych (liście, piasek) zalegających przy ulicy Tadeusza Króla. 
- Prosi o pomoc dla jednej z mieszkanek w opiece nad bezdomnymi kotami. 
 
Radny Robert Kurosz - Radny Sandomierza 
 
Prosi o interwencję w sprawie dostępu do boiska przy Collegium Gostomianum, które  
o godzinie 18°° jest już zamknięte. 
 
Radny Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 
 
Prosi o: 
- Interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych, bo drogi nie są właściwie oznakowane. 
- Częstsze koszenie trawników poza obrębem Starego Miasta. 
- Ustanowienie pomnikami przyrody dwóch dębów. 
 
Radny Piotr Chojnacki – Radny Sandomierza 
 
Prosi o: 
- Interwencję w GDDKiA , które spowodują właściwe zabezpieczenie terenów wykupionych 
pod budowę drogi Lwowskiej BIS. 
- Aby w najbliższą niedzielę zorganizować kierowanie ruchem na skrzyżowaniu ulic: 
Podwale Górne i Zamkowej ze względu na utrudnienia w ruchu. 
 
Radna Wiesława Sabat – Radna Sandomierza 
 
Prosi o interwencję w sprawie boiska przy Collegium Gostomianum i wnioskuje  
o powieszenie tabliczki informującej o godzinach otwarcia boiska (np. od godziny 5 do 23). 
 
Radny Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
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Powiedział, że w Biuletynie Informacji Publicznej nie opublikowano nowego cennika za 
ogrzewanie. 
 
Radny Jerzy Żyła – Radny Sandomierza 
 
Zwrócił się z prośbą o: 
- Przycięcie krzewów stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym rosnących przy ulicach: 
15 Sierpnia, Kochanowskiego, Reja. 
- Przycięcie suchych gałęzi kasztanowców rosnących przy ulicy 15 Sierpnia. 
 
Z. W.*) – mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
 – Popiera Radnego Andrzeja Anwajlera w sprawie Wydziału Komunalnego – budżet został 
wykonany w 80%, a powinno być ponad 90%.   
- O dostosowanie języka przewodników do wieku odbiorców – cyt.: „Ostatnio 2 grupy dzieci 
miały zorganizowane zwiedzanie Starego Miasta meleksami, przekaz przewodnika 
skierowany był jednak dla dorosłych. Można zorganizować dla dzieci zwiedzanie kolejką, co 
byłoby zapewne bardziej atrakcyjne.” 
- Aby skierować do Pana Jacka Cygana prośbę  o ofiarowanie tekstu piosenki o Sandomierzu. 
- Trzeba ustalić zasady, kiedy można prosić o interwencję Straż Miejską. 
- Zwraca też uwagę na potrzebę unormowania zasad używania dronów. 
 
G. D.*) – mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Czy lokale komunalne są na sprzedaż i czy sędzia sądu rejonowego nabył taki lokal?  
- Mieszkania komunalne są przeznaczone dla osób mało zamożnych. Cyt.: „Czy lokal 
zakupiony przez sędziego jest lokalem komunalnym czy handlowym?” 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
 Powiedział, że: 
-  Kilka dni temu był Dzień Samorządowca.  
- Z tej okazji dziękuje Państwu Radnym za pracę na rzecz Samorządu i Mieszkańców Miasta. 
 
 
 
Ad. 15  
Zamknięcie obrad. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XXVII Sesję Rady Miasta. 
 
 

          Robert Pytka 
                                 Przewodniczący  

                                                                                                Rady Miasta Sandomierza  
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Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym   
 
 
 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji 
dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej. 

 

 


