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                                                        Protokół  Nr 10                                     
                                     z  X sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                           26 sierpnia  2011 roku –  Ratusz 
    
 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10,00 
Godz. zakończenia  sesji –  12,15 
 
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                  Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył  
X sesję Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana Jerzego Borowskiego 
– Burmistrza Sandomierza, Panią Ewę Kondek – Wiceburmistrza Sandomierza,  Pana Marka 
Bronkowskiego – Wiceburmistrza Sandomierza, Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika 
Miasta, dyrektorów podległych, współpracujących  z Urzędem Miasta  jednostek, 
Dziennikarzy  prasy i radia, wszystkich przybyłych na sesję oraz Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli równieŜ : 
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Pani Edyta Duma – Inspektor w  Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Bernadetta Marek - Fołta – Radca Prawny UM 
Pani Angelika Kedzierska – Wydział Nadzoru Komunalnego 
Pan Tomasz Piórkowski – Wydział Nadzoru Komunalnego 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
Pani Barbara RoŜek– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pani Krystyna Socha – Przewodnicząca ZNP Oddział w Sandomierzu 
Pan Grzegorz CieŜ – naczelnik Wydziału  Techniczno - Inwestycyjnego 
Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
Pani Dorota Drozdowska – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych  
Pani  Iwona Głowacka – Dzieciuch – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 
Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej 
Pan Grzegorz Gawron – Wiceprezes PGKiM  Spółka z o.o.    
Pan Janusz Stasiak - Sandomierski  Ogrodniczy Rynek Hurtowy  S.A.         
             W X sesji udział wzięło 18  Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak w załączonej 
Liście obecności. 
Radni : Pan Wojciech Czerwiec, Pan Michał Saracen oraz Pan  Maciej Skorupa – 
usprawiedliwili swoją nieobecność.       
             Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki na podstawie listy obecności 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
 Ad. 2 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki   poprosił o dokonanie wyboru 
sekretarza  dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
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Pan Andrzej Bolewski 
 
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: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Piotr Majewski  został sekretarzem dzisiejszych 
obrad.  
 
Ad. 3                             
                                          Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe:  
- Od momentu przygotowania i przekazania  Państwu Radnym materiałów na X sesję Rady 
Miasta  (w terminie  statutowym) Pan Burmistrz  złoŜył kolejne  projekty uchwał, które  
zgodnie z ustawą  naleŜy ująć w Porządku obrad dzisiejszej sesji. 
- W związku z powyŜszym przygotowany został nowy projekt Porządku obrad X sesji, który 
Państwo Radni otrzymali przed sesją. 
- Pan Burmistrz wycofał projekt uchwały w sprawie nawiązania   partnerskich stosunków   
  z miastem Volterra we Włoszech. 
- Prosi  o ew. dalsze propozycje dotyczące zmian w Porządku obrad X sesji Rady Miasta. 
 
 Pan Jerzy  Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
- Poprosił o uzupełnienie  Porządku  obrad o  dodatkowe projekty uchwał,  uzasadniając  
   potrzebę ich podjęcia ( O tych  projektach uchwał juŜ mówił Pan Janusz Sochacki –  
   Przewodniczący Rady Miasta)            
- Powiedział, Ŝe  w/w projekty uchwał zostały zaopiniowane przez komisje merytoryczne  
  Rady Miasta Sandomierza. 
 
Następnie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod 
głosowanie Porządek obrad uwzględniający wprowadzone zmiany. 
Wynik głosowania:  18  „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta 
Porządku obrad X sesji Rady Miasta – jak niŜej:  
                                                                                                                                       
  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
  2. Powołanie sekretarza obrad. 
  3. Przyjęcie porządku obrad. 
  4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Sandomierza. 
  5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka  
      Pomocy Społecznej w Sandomierzu    
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza. 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budŜecie Miasta  w 2011 roku  
  9. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budŜecie Miasta na 2011 rok  
10. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, 
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      których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz warunków  
      i zasad korzystania z tych obiektów.      
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/273/2001 Rady Miasta    
      Sandomierza z dnia 5 kwietnia 2001 roku w sprawie  nadania Statutu Miejskiej Bibliotece  
      Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu  
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa  
      Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
      w Kielcach poprzez likwidację Poradni Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej  
      Przychodni Przyszpitalnej w Kielcach.   
13. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady  
       Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej  
14. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez  
      dalszego biegu   
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji  
       informacji o kandydatach na ławników.  
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta  z dnia  
      30 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  
      ścieków, zmienioną  uchwałą  Nr IV/27/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
      31 stycznia 2007 roku o zmianie uchwały  Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza  
      z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  
      ścieków (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
17. Podjęcie uchwały  w sprawie  przyjęcia  aktualizacji  „Planu Gospodarki Odpadami dla  
      Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki” w części dotyczącej  miasta  
      Sandomierza 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta  na 2011 rok.  
19. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w podziale obszaru miasta Sandomierza  na obwody  
      głosowania.  
20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do  
      Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej        
21. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach 
      podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
22. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy róŜne. 
23. Zamknięcie obrad. 
  
Ad. 4     
                             Przyjęcie protokołów z VIII i IX  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe  
- Protokoły  z VIII i IX sesji Rady Miasta Sandomierza  były wyłoŜone  do wglądu w biurze 
Rady Miasta i nie zgłoszono uwag do ich  treści. 
- Prosi o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołów. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń  poddaje pod głosowanie przyjęcie  Protokołów z VIII i IX sesji 
Rady Miasta Sandomierza. 
 W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” od głosu Pan Janusz 
Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził przyjęcie  Protokołów z VIII i IX  sesji 
Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5 
                     Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
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Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przed przystąpieniem do realizacji 
kolejnego  punktu Porządku obrad  w imieniu własnym i  Państwa Radnych pogratulował 
Panu Jerzemu  Borowskiemu – Burmistrzowi Sandomierza  nominacji na stopień oficerski 
wręczając wiązankę kwiatów. 

Pan Jerzy  Borowski – Burmistrz Sandomierza: 

- Powiedział, Ŝe nominację na stopień oficerski, którą  otrzymał  w Narodowym 

Departamencie  Kadr uwaŜa za ogromne wyróŜnienie.  

-  Przedstawiając  informacje n/t bieŜących spraw miasta Sandomierza powiedział, między 

innymi: 

- O   nawałnicy jaka nawiedziła Miasto Sandomierz i działaniach podjętych  przez samorząd 

w celu  usunięcia jej skutków. 

- O tzw. „kozich schodkach” będących  , między innymi, wizytówką Miasta, które  w wyniku  

nawałnicy uległy zniszczeniu. 

- O planach dotyczących obsadzenia  sandomierskiej skarpy roślinami, które  nie  będą  

wymagały częstego koszenia. 

- Cyt.„W okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami 

prawa, wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady 

Miasta Sandomierza, a takŜe rozstrzygałem sprawy naleŜące do mojej kompetencji, 

wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach 

upowaŜnień ustawowych, a w tym między innymi:  

1. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które 

są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miasta Sandomierza.  

2.wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących 

zmian budŜetu gminy na 2011 

3. wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej- w tym 

okresie wydałem łącznie 15 Zarządzeń 

Z zakresu Techniczno – Inwestycyjny 
 
 
1.  Podpisane zostały umowy z Wojewodą  Świętokrzyskim  na dotację,  na zadania:  
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     - budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Lubelskiej – w wysokości 1.197.022 zł 
     - opracowanie dokumentacji budowy drogi lokalnej do SBM i terenów przemysłowych  
     - w wysokości 117.354,00 zł, 
 
2.  Podpisane zostały umowy z wykonawcami  robót na zadania: 

 
 - budowa parkingów wraz z infrastrukturą przy ul. Browarnej 

- budowa ul. Kochanowskiego  i przyległych ulic 
- budowa boiska sportowego przy ul. Baczyńskiego, w ramach budowy „moje boisko – 

Orlik 2012”. Przygotowane zostały dokumenty do Ministerstwa Sportu  do umowy o 
dofinansowanie tego zadania 

  
3.  Opracowany został projekt na budowę małego placu zabaw  przy Szkole Podstawowej Nr 

3 
Z zakresu Nadzoru Komunalnego: 

 
1. Wykonano remonty cząstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej, w tym nawierzchnię ul. 

Schinzla oraz Mickiewicza-boczną.  
2. Wykonano remont kwater na Cmentarzu Wojskowym w Sandomierzu. 
3. Rozpoczęto remont oświetlenia ul. Lubelskiej (uzupełnianie oświetlenia). 
4. Przystąpiono do realizacji konserwacji rowu biegnącego od ul. Przedmieście 

Zawichojskie do  ul. Błonie. 
5. Trwa przebudowa ul. Zamkowej na odcinku od Zamku w dół w kierunku ul. Krakowskiej. 
6. Trwają prace remontowo-zabezpieczające miejsc uszkodzonych w wyniku ulewnego 

deszczu   w dniach 26-27 lipca 2011r.                      
 
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieŜąco. 
 
Z  zakresu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa: 
       
1. w zakresie dzierŜawy nieruchomości:  

- wydano 10 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 
- wystawiono 61 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierŜawę gruntów pod 

działalnością, 
- zawarto 2 umowy dzierŜawy gruntu gminy Sandomierz 
- sporządzono 1 aneks do umowy dzierŜawy 

 
2. w zakresie podziałów nieruchomości:  

- wydano 9 decyzji podziałowych na wniosek właścicieli nieruchomości 
- zawarto jedno porozumienie w sprawie wypłaty odszkodowania za drogi 

przejęte w wyniku podziału nieruchomości.  
 

3. w zakresie uŜytkowania wieczystego:  
        -wydano 2 decyzje w sprawie przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi. 

 
4. w zakresie obrotu nieruchomościami:  

- zawarto 2 umowy notarialne sprzedaŜy lokali mieszkalnych na rzecz najemcy 
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- zawarto z PGKIM Spółka z o.o. w Sandomierzu umowę uŜyczenia środka 
trwałego – pojazd komunalny  - śmieciarka typu SK-2 

- zawarto z MOSIR  umowę uŜyczenia nieruchomości – działek gruntu na Bulwarze 
Piłsudskiego wraz z urządzeniami i obiektami na nim wykonanymi. 
 

Z zakresu Kultury, Sportu i Promocji:  
 

Kultura 
 

1)   Lipiec-sierpień – „Lato w mieście” – wakacyjna akcja dla dzieci i młodzieŜy, cykl 
imprez sportowych i kulturalnych przygotowanych przez sandomierskie jednostki 
kultury, m.in. przez Sandomierskie Centrum Kultury, MOSiR, Świetlice 
Socjoterapeutyczne oraz Miejską Bibliotekę Publiczną, 

2) 16.07.2011 r. – Koncert charytatywny dla Michała Choraba - artyści    z programu 
X-Factor zagrali koncert charytatywny na Małym Rynku  w Sandomierzu, 
pieniądze z przeprowadzonej akcji zostały przeznaczone na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego dla Michała Choroba, na początku festynu zaprezentowali się 
zbrojni z Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, gwiazdami wieczoru byli 
uczestnicy znanego programu telewizyjnego X-Factor, zaśpiewali finaliści, grupa 
Sweet Rebels i Mats Meguenni,  

3) 21.07.2011 r. – Wojewódzkie Święto Policji w Sandomierzu - na Rynku Starego 
Miasta, odbyły się Wojewódzkie obchody Święta Policji , podczas których 
funkcjonariusze otrzymali odznaczenia i awanse na wyŜsze stopnie,     w uroczystości 
wziął udział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller, w 
ramach święta policji odbył się na Bulwarze im. Józefa Piłsudskiego festyn 
rodzinny „Bezpieczeństwo i trzeźwy umysł”, 

4) 24.07.2011 r. – „67. rocznica akcji „Burza” i bitwy pod Pielaszowem” - w 
uroczystościach wzięli udział przedstawiciele sandomierskiego samorządu oraz 
delegacje organizacji kombatanckich i zakładów pracy, które złoŜyły wieńce przed 
mogiłą poległych Ŝołnierzy w bitwie pod Pielaszowem, miejsce: Cmentarz 
Katedralny, 

5) 29.07-31.07.2011 r. – „Dookoła Wody” Festival – festiwal muzyki wodniackiej i 
etnicznej, w bieŜącym roku wystąpili między innymi : Natural Beat Band z 
towarzyszeniem Andrzeja Chochoła, Marek Sochacki  z Sandomierza, Zespół 
Śpiewaczy z Rudy Solskiej z towarzyszeniem improwizowanej muzyki 
elektronicznej w wykonaniu Dariusza Makaruka, znanego z doskonałych występów 
u boku takich wykonawców, jak: Michał Urbaniak, Włodzimierz Kiniorski czy 
Gendos, 

6) 9.08.2011 r. – „Przekazanie portretu prof. Zbigniewa Kabaty” - portret Ŝołnierza 
Armii Krajowej, z rąk Stanisława Woźniaka wiceprezesa Koła AK w Toronto, odebrał 
Jerzy Borowski burmistrz Sandomierza, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
Koła Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej w Sandomierzu, sandomierscy 
Radni, zaproszeni goście, a takŜe absolwenci  i młodzieŜ szkolna Collegium 
Gostomianum, która recytowała poezję profesora Kabaty, miejsce: Ratusz 
sandomierski, 

7) 13.08. - 28.08.2011 r. - „XX Festiwal Muzyka w Sandomierzu” – największe 
muzyczne wydarzenie miasta, prezentujące co roku róŜne style  i gatunki muzyczne z 
naciskiem na muzykę klasyczną, do chwili obecnej odbyły się następuje koncerty: 
„Broadway Show” – koncert inaugurujący, Koncert       z okazji 200. rocznicy urodzin 
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F. Liszta, Koncert Muzyki Etnicznej – Grupa Horyna, Koncert Krystyny Prońko, 
miejsce: Dziedziniec i Sala Rycerska Zamku królewskiego, kościół św. Jakuba, 

8) 18.08.2011 r. – „67. rocznica wyzwolenia Sandomierza z okupacji hilterowskiej” - 
przedstawiciele sandomierskiego samorządu oraz Jednostki Wojskowej złoŜyli  
wiązanki kwiatów i zapalili znicze na cmentarzu Ŝołnierzy radzieckich w 
Sandomierzu, 

 
Sport 
 

1) 13.08.2011 r. – „III Letnie Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie i III 
Letnie Otwarte Mistrzostwa Ziemi Sandomierskiej w Triathlonie”  – 
zwycięzcami klasyfikacji generalnej zostali: Agnieszka Bolesta z Warszawy oraz 
Piotr Kalinowski z Warszawy; pierwsza część mistrzostw, czyli pływanie, 
została przeprowadzona na zalewie  w Koprzywnicy, po przepłynięciu dystansu 
750 metrów zawodnicy wyruszyli na rowerową trasę do Sandomierza, do 
pokonania mieli dystans 20 km, w Sandomierzu zawodnicy musieli przebiec 5 km; 
trasa rozpoczynała się na Bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego, a zakończyła przy 
sandomierskim Ratuszu, frekwencja dopisała i łącznie w III Letnim Triathlonie 
Ziemi Sandomierskiej wzięło udział 62 zawodników. 
 

Z zakresu Oświaty:  
 
 
W okresie wakacyjnym prowadzone są remonty szkół i przedszkoli. Na dzień 
24.08.2011r.zakończone zostały następujące zadania: 

1.   „Utwardzenie terenu w obrębie boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 1 w 
Sandomierzu ul. Cieśli 2”  –  wykonanie placu  o powierzchni 736,84m2 z kostki 
betonowej grubości 6cm i 8cm. Wartość zadania  58.180,34zł brutto. 
2. „Wewnętrzne roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sandomierzu 
przy ul. Okrzei 8” – malowanie ścian i sufitu, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
wykładziny i instalacji elektrycznej w hollu, szatni, klatce schodowej i korytarzu I piętra. 
Wartość zadania – 53.482,64 zł brutto. 
3. „Naprawa i uszczelnienie pokrycia dachowego nad wschodnim skrzydłem budynku 
Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu przy ul. Portowej 28”. Wartość 
zadania – 7.626,00 zł brutto.   
Na skutek ulewnego deszczu w dniu 26 lipca 2011 roku zalane zostały pomieszczenia w 
obiektach Szkoły Podstawowej  Nr 3 i Gimnazjum Nr 2. W związku z tym złoŜony został 
wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej z 
rezerwy celowej na usunięcie skutków spowodowanych gwałtownym deszczem. 

Z zakresu  Wydziału Finansowego:  

1. Wystawiono 8 upomnień dot. zobowiązań podatkowych osób prawnych, 

2. Wystawiono 179 tytułów wykonawczych dot. podatku rolnego i od nieruchomości- 

osoby fizyczne, 

3. Wydano  41 decyzji w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej, 
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4. Podpisano 3 umowy cywilno prawne rozkładające zaległość na raty, 

5. Wysłano 20 postanowień podatkowych, 

6. Wysłano 140 wezwań przesądowych dot. uŜytkowania wieczystego, 

7. Wystawiono 127 decyzji po zmianach wymiarowych dotyczących podatku od 

nieruchomości, rolnego od osób fizycznych oraz osób prawnych. 

8. Wysłano 162 wezwań m.in. do uzupełnienia braków formalnych podania, złoŜenia 

deklaracji  podatkowej, oraz przedłoŜenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia 

podania, 

9. Wysłano 65 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat,. 

10. Wydano 271 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 

rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach,  

11. Wystawiono 19 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis. 

Sporządziła: Izabela Rycombel 
Sandomierz, dnia 26 sierpnia 2011 
 
Pan Krzysztof  NiŜyński 
 
Zapytał: Które ulice w prawobrzeŜnej części Miasta będą realizowane ? 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe wraz  z Radnym - Panem Jackiem Dybusem  wnosił o „powrót 
do   sadzenia krzewów sprowadzonych przez zakonników” , które skutecznie przeciwdziałały 
osuwaniu się skarp. 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Zapytał:  
- Czy tereny spacerowo-rekreacyjne przy ulicy śółkiewskiego zostały  sfinansowane  z 
budŜetu Miasta ? 
- W związku z tym, Ŝe było i jest to miejsce spotkań  młodzieŜy  pijącej alkohol: Czy Miasto 
przewiduje  zabezpieczenie tego terenu przed  ew. dewastacją - monitoring, częstsze kontrole 
StraŜy Miejskiej ? 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Po nawałnicy została powołana komisja, która szacowała straty . 
- W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie na temat zagroŜenia  sytuacją powodziową ”Była 
to Ŝenada i farsa”. 
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- W w/w spotkaniu  uczestniczył tzw. trzeci garnitur bez Ŝadnych kompetencji, osoby nie 
umocowane prawnie. 
- Miasta nie stać na to, aby  kataklizm powtarzał się cyklicznie – odchodzą bowiem firmy 
płacące podatki. 
Następnie Pan Andrzej Bolewski przedłoŜył dokumentację projektową, fotograficzną 
prawobrzeŜnego Sandomierza  „do wykorzystania”  przez Pana Burmistrza – „To jest do Pana 
dyspozycji”.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta udzielając głosu  Panu Burmistrzowi : 
- Poprosił, aby Pan Burmistrz  był uprzejmy udzielić odpowiedzi  na pytania Państwa 
Radnych i  nie komentować  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, 
bo „nie do końca jest tak jak powiedział Pan Andrzej Bolewski” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Na sesji nie będzie komentował,  ale na zewnątrz tak, „bo ma do tego prawo” 
- Nie wie co to jest za raport i kogo dotyczy. 
- To nie jest Ŝaden dokument, „prawobrzeŜny Sandomierz sobie nowy herb wymyślił” , 
„proszę nie tworzyć podróbek, bo wstydziłby się Pan” 
- Nadal są szacowane straty po nawałnicy, w sprawie odwodnienia ulic wypowie się za chwilę 
Pan Grzegorz CieŜ  – Naczelnik Wydziały Techniczno-Inwestycyjnego UM. 
- Krzewy  na skarpie nie będą wycinane, będą nowe nasadzenia ( trzy  rodzaje krzewów). 
- Nie jest przewidywany monitoring przy ulicy śółkiewskiego, bo podobnie jak w innych 
miejscach liczy na  mieszkańców osiedla, którzy będą  tego pilnować”. 
- Ma równieŜ nadzieję, Ŝe w Sandomierzu nie ma wandali, a Przedstawiciel „Prawa i 
Sprawiedliwości”  moŜe ,mieć inne zdanie. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, Ŝe 
- Pan Burmistrz ma ”takie tendencje od dłuŜszego czasu” tendencyjnie interpretować  
wypowiedzi radnego. 
- Nie twierdził , Ŝe sandomierzanie są wandalami. 
- Na tamtym terenie jest skupisko młodzieŜy  naduŜywającej alkohol – doświadczenie 
wskazuje, Ŝe  obiekt wybudowany duŜym wysiłkiem budŜetu Miasta moŜe zostać 
zdewastowany. 
- Przykładowo: Park Piszczele jest monitorowany – choć  na tym terenie  istnieje mniejsze  
zagroŜenie dewastacją. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza   
 
Powiedział, Ŝe: 
- Na Bulwarze Piłsudskiego nie ma monitoringu i nie ma wandalizmu. 
- „Pan mówi, Ŝe młodzi pijaą. A Pan nigdy nie pił?” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Prosi, aby Panowie nie licytowali się kto więcej wypił. 
- Plac został przejęty od Spółdzielni Mieszkaniowej i  nakładem 2 mln zł został. 
 zagospodarowany i przekazany do uŜytkowania w 80 % Mieszkańcom Spółdzielni. 
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- Zatem Miasto ma prawo oczekiwać od Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej   
zaangaŜowania i do SSM powinien  być adresowany ten apel. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Raport, który przekazał Panu Burmistrzowi  wykonali ludzie działający na rzecz 
prawobrzeŜnego Sandomierza, ludzie którym zaleŜy  na bezpieczeństwie  tej części miasta. 
- Do dnia dzisiejszego nie rozliczono  ludzi winnych  tej katastrofy. 
- Herb, który widnieje na opracowaniu jest z okresu , kiedy  ta część Miasta została 
przyłączona do Sandomierza – Było to 65 lat temu 
- Bardzo długo pracuje w samorządzie  i prosi Pana Burmistrza , aby nie ubliŜał Radnym. 
- Radni reprezentują wyborców, którzy dali im swój mandat zaufania i mają prawo 
wypowiadać swoje spostrzeŜenia. 
- Raport jest rzetelny, niektóre obiekty stanowią zagroŜenie i „za chwilę moŜemy mieć 
powtórkę z historii”. 
 
Pan Krzysztof NiŜyński 
 
Powtórnie poprosił o odpowiedz dotyczącą  odwadnianych ulic. 
 
Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego 
 
Powiedział, Ŝe: 
- W tej chwili nie jest w stanie  wymienić wszystkich ulic. 
- Dotyczy to ulic  zniszczonych podczas ubiegłorocznej powodzi i ujętych w protokole  
zniszczeń zatwierdzonym przez Wojewodę ( np. ulicy Retmańskiej   i Bosmańskiej). 
  
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  uwagi  na brak dalszych zgłoszeń 
zwracając się do Pana Burmistrza powiedział, Ŝe: 
-   KaŜdy ma prawo przygotować raport i na okładce  umieścić „co uwaŜa”. 
- We wczorajszym „Echu Dnia”  przeczytał wypowiedz Pana Burmistrza, Ŝe Sandomierski  
  Rynek jest jednym z najładniejszych w Polsce. 
„Ja uwaŜam, Ŝe to jest najładniejszy Rynek w Polsce”. 
Następnie Pan Przewodniczący  zamknął  punkt 5. Porządku obrad stwierdzając, Ŝe Rada 
Miasta Sandomierza zapoznała się ze Sprawozdaniem Burmistrza  o bieŜących sprawach 
miasta. 
 
Ad.  6 
 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sandomierzu     
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe  
- Mieszkanka Sandomierza  złoŜyła skargę na  działalność Pani Haliny Komendy - Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 
- Zgodnie z przepisami Państwo Radni otrzymali  przed sesją wersję  projektu uchwały wraz 
 z uzasadnieniem rekomendowanym przez Komisje Rewizyjną Rady Miasta Sandomierza. 
- Prosi o zabranie głosu Pana Jacka Dybusa – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
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Pan Jacek Dybus  powiedział, Ŝe  na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2011 roku  Członkowie 
Komisji Rewizyjnej: 
-  Analizowali  skargę na Dyrektora i Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Sandomierzu skierowaną do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach  przez 
Panią  Wiesławę Zabłyszcz. 
- W  zakresie swoich kompetencji – uznali, Ŝe nie ma  podstaw do uznania  skargi za 
uzasadnioną. 
- Podkreślili  duŜe zaangaŜowanie Pracowników OPS   np. przy dostarczaniu stronie  
dokumentów dot. sprawy. 
Jednocześnie Pan Jacek Dybus  poinformował, Ŝe Pani Wiesława Zabłyszcz  - pomimo 
zaproszenia  - nie wzięła udziału  w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 
Pan Mariola Stępień  – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia powiedziała, Ŝe komisja, której przewodniczy  przychyliła się do opinii  Komisji 
Rewizyjnej i uznała skargę za nieuzasadnioną. 
 
Z uwagi na brak  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta:  
- Powiedział, Ŝe Pani Wiesława Zabłyszcz  została równieŜ zaproszona na dzisiejszą sesję 
   Rady Miasta i z zaproszenia  nie skorzystała. 
- Odczytał  Projekt uchwały  rekomendowany przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta  
   uznający skargę za nieuzasadnioną. 
- Poddał pod głosowanie  odczytany projekt uchwały i w wyniku głosowania: 18 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła jednogłośnie  
 
                                                      Uchwałę Nr X/79/2011 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy  Społecznej w 
Sandomierzu 
 
uznając skargę za nieuzasadnioną. 
 
Ad. 7 
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza.  
(Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza) 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przeczytał  projekt  uchwały, a następnie  
powiedział, Ŝe: 
- Od czasu podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Sandomierza - w ciągu kilku 
lat - wielokrotnie  dokonywano zmian w tym dokumencie. 
- W celu  ułatwienia odbioru  tego dokumentu  został przygotowany i przedłoŜony Państwu 
Radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Statutu Miasta Sandomierza – jest to 
praktycznie  tekst jednolity Statutu : dokument przyjęty w 2002 roku uwzględniający  
wprowadzone w nim zmiany. 
- Przyjęcie  w dniu dzisiejszym  w/w dokumentu  naturalnie nie wyklucza  kolejnych  korekt 
(Komisja Praworządności  analizuje  zgłoszone wnioski). 
- Poprosił o  opinię   na temat projektu uchwały  Przewodniczących  Komisji merytorycznych 
Rady Miasta Sandomierza. 
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 Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności  – powiedział, Ŝe Komisja  
której przewodniczy zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta 
Sandomierza pozytywnie. 
Za zgodą Państwa Radnych  projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 
Sandomierza  
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr X/80/2011 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 8 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budŜecie Miasta  w 2011 roku  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Za zgodą Radnych  projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o  opinię   na temat projektu uchwały  Przewodniczących  Komisji merytorycznych 
Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący   Komisji Nauki, Oświaty Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Wobec braku   głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 
2011 rok. 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr X/81/2011 
w sprawie  zmian w budŜecie Miasta  w 2011 roku  
 
Ad. 9 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budŜecie Miasta na 2011 rok  
    
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Za zgodą Rady Miasta  projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący komisji wspólnej: Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług oraz  z Komisją Gospodarki    Przestrzennej, Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia  
pozytywna. 
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Wobec braku zgłoszeń  w dyskusji Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza zamknął dyskusję i poddał pod w/w projekt uchwały. 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 osób „ wstrzymało się ”  od głosu  
Pan Janusz Sochacki stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jednogłośnie podjęła  
 
                                                     Uchwałę Nr X/82/2011  
w sprawie zmian w budŜecie  miasta na 2011 rok. 
 
Ad. 10 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów  
    
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Za zgodą Rady Miasta  projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o opinię komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący komisji wspólnej: Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług oraz  z Komisją Gospodarki    Przestrzennej, Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa 
 
Z uwagi na brak   głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr X/83/2011 
 w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania 
z tych obiektów  
    
Ad. 11  
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/273/2001 Rady Miasta    
Sandomierza z dnia 5 kwietnia 2001 roku w sprawie  nadania Statutu Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu 
     
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
-  Projekt uchwały – zgodnie z wolą Radnych  nie zostanie odczytany. 
- Na  sesji  jest obecna Pani Barbara RoŜek –Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, która  
odpowie na ew. pytania. 
-  Poprosił o opinię komisję merytoryczną Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności  - opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia  
pozytywna 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady 
Miasta poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr X/84/2011 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/273/2001 Rady Miasta   Sandomierza z dnia  
5 kwietnia 2001 roku w sprawie  nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
Jana Długosza w Sandomierzu 
 
Ad.  12 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 
Kielcach poprzez likwidację Poradni Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej 
Przychodni Przyszpitalnej w Kielcach. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Państwo Radni otrzymali  dwa projekty uchwał : projekt uchwały opiniujący pozytywnie i 
negatywnie zamiar likwidacji Poradni. 
-  Projekt uchwały – zgodnie z wolą Radnych  nie zostanie odczytany. 
- Przypomina, iŜ zgodnie z obowiązującymi przepisami  istnieje obowiązek konsultowania  z 
samorządem zamiaru  likwidacji poradni  specjalistycznej lub placówki słuŜby zdrowia. 
 
Pani Mariola  Stępień  - Przewodnicząca   Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia powiedziała, Ŝe Komisja której przewodniczy uznała  likwidację Poradni  za  
ograniczenie  dostępu do usług i zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. 
 
W zawiązku z brakiem  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady 
Miasta zaproponował  , aby poddać pod głosowanie w pierwszej kolejności  wniosek Komisji 
Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia i przegłosować wariant :”Opiniuje się 
negatywnie”  projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Schorzeń Metabolicznych w 
Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej w Kielcach.    
                                                                                                                                                             
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza zaopiniowała negatywnie  projekt uchwały w 
sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 
przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez likwidację 
Poradni Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej w Kielcach 
podejmując  
 
                                               Uchwałę Nr X/85/2011 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa  Świętokrzyskiego  
w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez 
likwidacj ę Poradni Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej Przychodni 
Przyszpitalnej w Kielcach 
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Ad. 13  
 
Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady  
Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej 
 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powitał  Prezesa Fundacji 
Sandomierskiej - Pana Jerzego Niziałka. 
Następnie Pan Przewodniczący  powiedział, ze: 
-  Projekt uchwały – zgodnie z wolą Radnych  nie zostanie odczytany. 
- W projekcie uchwały  jest wpisane imię i nazwisko Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza 
Sandomierza, który  dotychczas był przedstawicielem Gminy w Fundacji. 
- Za udział w Radzie Nadzorczej Fundacji  nie przysługuje dieta. 
- Prosi o opinię komisję merytoryczną Rady Miasta. 
 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności - opinia  pozytywna. 
 
W związku z brakiem  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady 
Miasta poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się” od głosu. 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr X/86/2011 
w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej 
Fundacji Sandomierskiej 
 
desygnującą Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza jako przedstawiciela 
Gminy Sandomierz  do Rady Nadzorczej: ”Gratuluję Panie Burmistrzu”. 
 
Ad. 14 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez  
dalszego biegu  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
-  Projekt uchwały nie zostanie odczytany (Zgodnie z wolą Rady Miasta) 
- Z treści uchwały wynika, Ŝe wniosek złoŜony przez kandydata  nie został złoŜony w 
terminie ustawowym i nie zawierał wymaganych dokumentów. 
- Poprosił o opinię Komisję merytoryczną. 
 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności - opinia  pozytywna. 
 
Następnie, wobec braku głosów w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w 
projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 
dalszego biegu  
  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0.  „wstrzymujących się” od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwałę Nr X/87/2011 
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w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu  
 
Ad. 15 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji  
informacji o kandydatach na ławników.  
 
Opinia komisji; 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, Ŝe komisja, 
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
- Powiedział, Ŝe za zgodą Rady projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt  uchwały. 
 Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr X/88/2011 
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o 
kandydatach na ławników.  
 
Ad. 16 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta  z dnia  
30 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków, zmienioną  uchwałą  Nr IV/27/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
31 stycznia 2007 roku o zmianie uchwały  Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków  
 
 
Opinia komisji merytorycznej: 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący  Komisji wspólnej: Gospodarki Komunalnej, Handlu 
i Usług oraz  Komisji  Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opinia 
pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
- Powiedział, Ŝe za zgodą Rady projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt  uchwały. 
- Na podstawie wyników głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, przy 0 głosie  „wstrzymujących 
się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr X/89/2011 
zmieniającej uchwałę Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta  z dnia 30 listopada 2005 roku w 
sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zmienioną  uchwałą  
Nr IV/27/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007 roku o zmianie 
uchwały  Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 roku w 
sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  
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Ad. 17 
 
Podjęcie uchwały  w sprawie  przyjęcia  aktualizacji  „Planu Gospodarki Odpadami dla  
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki” w części dotyczącej  miasta  
Sandomierza 
 
Opinia komisji merytorycznej: 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący  Komisji wspólnej: Gospodarki Komunalnej, Handlu 
i Usług oraz  Komisji  Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opinia 
pozytywna. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powiedział, Ŝe za zgodą Rady projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt  uchwały. 
- Na podstawie wyników głosowania: (17 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba  „wstrzymała się” od 
głosu) stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr X/90/2011 
w sprawie  przyjęcia  aktualizacji  „Planu Gospodarki Odpadami dla  
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki” w części dotyczącej  miasta  
Sandomierza 
 
Ad. 18 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta  na 2011 rok.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- O ile nie usłyszy sprzeciwu  nie zostanie   odczytany projekt uchwały – Sprzeciwu brak. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji  Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku  zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie: 
- Poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały  i na podstawie wyników głosowania: 
18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  
podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr X/91/2011 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta  na 2011 rok.  
 
Ad. 19  
 
Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w podziale obszaru miasta Sandomierza  na obwody  
głosowania.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
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- O ile nie usłyszy sprzeciwu  nie zostanie   odczytany projekt uchwały – Sprzeciwu brak. 
 
Pan Piotr Majewski   – Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, Ŝe komisja, 
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod 
głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników głosowania: 18  „za”,  
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła 
jednogłośnie  
 
                                             Uchwałę Nr X/92/2011  
w sprawie  zmian w podziale obszaru miasta Sandomierza  na obwody  głosowania.  
 
Ad. 20  
 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe projekt uchwały, zgodnie 
z wolą Radnych,  nie zostanie odczytany. 
 
Opinie komisji: 
Pan Piotr Majewski – Komisja Praworządności - opinia pozytywna 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  wobec braku   głosów w 
dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”,   „wstrzymujących się od głosu”) 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwałę Nr X/93/2011 
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   

Ad. 21 
 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach  
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poinformował zebranych, 
o: 
- Piśmie  od Wojewody Świętokrzyskiego informujące o  stwierdzeniu niewaŜności Uchwały 
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  osiedla 
„Szpital” w Sandomierzu - Uchwała Nr IX/72/2011 Rady Miasta Sandomierza. 
- Postępowaniu nadzorczym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w stosunku do   
Uchwały podjętej na IX sesji Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sandomierz i w konsekwencji stwierdzeniu niewaŜności Uchwały Nr IX/75/2011 
Rady Miasta Sandomierza  dot. Wieloletnie Prognozy finansowej Gminy Sandomierza  na 
lata 2011 – 2023. 
- Święcie Policji, w którym uczestniczył wraz z Panem Jerzym Borowskim – Burmistrzem 
Sandomierza. 



 19 

- Prośbie PCK Oddział w Sandomierzu o   dofinansowanie  dzieci z ubogich rodzin idących 
do szkoły. (Wszyscy Państwo Radni  prośbę PCK  otrzymali przed dzisiejszą sesja Rady 
Miasta) 
Poza tym Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe: 
- Wystąpił o szybszą publikację jednej z uchwał. 
-  Okręgowy Świętokrzyski Zarząd Działkowców  zwrócił się z prośbą o  umoŜliwienie 
przedstawienia na jednej z sesji Rady Miasta Sandomierza  spraw dotyczących  działkowców. 
- Organizacja Turystyczna  „Szlak Jagielloński”  zaapelowała do  Pana Prezydenta RP  o 
utworzenia Parku Nadwiślańskiego 
- Zainteresowani Mieszkańcy Sandomierza    protestują  przeciwko podjętej  uchwale w 
sprawie uchwalenia MPZP Osiedla „Szpital” 
- Pana Zenona Paś  – Mieszkaniec  Sandomierza napisał pismo dot. działalności  StraŜy 
Miejskiej (wykorzystanie pojazdu słuŜbowego) 
-  Pan Leszek Barłowski – Mieszkaniec Starówki  skarŜy się na bezczynność Zarządcy w 
sprawie  cieknącego dachu. 
- Do wglądu w biurze Rady Miasta jest  korespondencja  dotycząca Przedsiębiorcy – Pana  
Jerzego Strząski. (w sprawie umorzenia podatku  oraz wycofania wniosku o egzekucje) 
- Na Jego ręce wpłynęło szereg zaproszeń dla Państwa radnych – równieŜ do wglądu w biurze 
Rady. 
 
Na zakończenie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta mówiąc o Spotkaniu 
zorganizowanym  przez Pana Zbigniewa Rusaka – Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza  w sprawie  podjęcia wspólnych 
działań  przeciwdziałających  powodzi w przyszłości powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Pan Zbigniew Rusak  jako jedyny Przewodniczący Komisji  podjął trud przygotowania  tego 
Spotkania: zaproszenia gości , w tym przedstawicieli wielu samorządów, prowadzenia 
spotkania itd. 
- Nie naleŜy li tylko ograniczać się do krytyki – Niewątpliwie   naleŜy najpierw samemu coś 
zrobić i pokazać, Ŝe moŜna lepiej. 
- KaŜdy w sposób sobie właściwy  wyraŜa swoje zaniepokojenie; do problemu powodzi 
inaczej podchodzi Pan Burmistrz, inaczej Radny - Pan Andrzej Bolewski 
- UwaŜa  to spotkanie za bardzo owocne  zwłaszcza w jednym obszarze: MoŜna się było 
przekonać, Ŝe  jest wiele waŜnych spraw do załatwienia, które nie mają adresatów, do których 
nikt się nie przyznaje.  
I to jest niepokojące – to był główny wniosek wynikający z tej dyskusji. 
Jest szereg tematów cząstkowych, które naleŜy  zrobić, a które nie maja adresatów.  
- Problem jest w braku podmiotów koordynujących  prace i czytelne przekazanie obowiązków 
- Apeluje do innych Radnych – nie tylko Przewodniczących Komisji, Ŝeby nie bali się  
podejmować  kolejnych  tematów, a  Pana Burmistrza prosi  o udzielenie  „daleko idącej 
pomocy” Radnym  
 
Ad. 22   
 
                     Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy róŜne. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, Ŝe: 
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-  Wraz z Przewodniczącym Komisji Praworządności – Panem Piotrem Majewskim   i 
Radnym – Panem Markiem  Jarema zorganizował spotkanie  w Hucie Szkła – Pilkington w 
Sandomierzu , na które  to byli zaproszenie Pan Burmistrz oraz  Państwo Radni  
- W październiku br. przewidywane jest spotkanie z przedstawicielami Miasta Łodzi. 
- W listopadzie br. odbędzie się spotkanie  w sprawie organizacji Mistrzostw Polski i Świata 
w wędkarstwie. 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Na  Posiedzeniu Komisji tzw. Wspólnej  z Przedstawicielami  zainteresowanych  
działaniami przeciw powodziowymi  zostały wypracowane wnioski. 
- Zgromadzone materiały zawierające powyŜsze   wnioski i postulaty  zostaną przekazane  
Panu Premierowi. 
- Ma równieŜ nadzieję,  Ŝe uda się  zorganizować sesję tematyczną  dot. działań 
przeciwpowodziowych 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, miedzy innymi, Ŝe: 
- Przepompownia  w Pilkingtonie słuŜy  do odwodnienia  HSO i Osiedla Spółdzielni 
Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz”,  i wody  np. Wielowsi  nie jest w stanie 
przyjąć. 
- Zwracał się z wnioskiem o wybudowanie   przepompowni  w Wielowsi  i odprowadzanie 
wody do Wisły - Uzyskał odpowiedz, Ŝe Zarząd Spółek Wodnych w Tarnobrzegu   jest do 
administrowania.. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Zwracając się do Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza powiedział, między 
innymi, Ŝe prosi aby: 
- Przekazany dokument nie  wyśmiewać, tylko  przeczytać. 
- Zapoznać się z rzeczywistością. 
- Jako Gospodarz Miasta zlikwidował zagroŜenia, a tym samym zapewnił 3 tys. ludzi 
bezpieczeństwo. 
„Ani Premier, ani Prezydent Tarnobrzega tego za Pana nie załatwi.” 
Kończąc Radny powiedział, Ŝe od półtora roku składa interpelacje, a dotychczasowe działania 
są działaniami pozornymi, „pod publiczkę” i pod koniec roku „będziemy w tym samym 
miejscu”. 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
- Powiedział, Ŝe Rynek przy Placu 3. Maja jest jednym z najgorszych  w kraju. 
- Poprosił o odpowiedz na piśmie: Jakie są efekty rozmów  prowadzonych z kupcami z  tego 
placu. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Zapytał: Czy wszystkie dzieci  z Sandomierza, które ukończyły 5 lat  zostały przyjęte do 
przedszkoli. 
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Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Pan Burmistrz poinformował, Ŝe  budujemy kolejne  lokale socjalne. 
- Protestuje przeciwko budowie ochronek z Jego podatków  i prosi o przedstawienie  danych o 
zadłuŜeniu w lokalach komunalnych i socjalnych. 
 
 Pan Krzysztof  NiŜyński 
 
Poprosił o przeprowadzenie „odkomarzania’  - Wieczorem trudno przejść po Mieście. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- śałuje, iŜ Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału TI wyszedł. 
- NiewyobraŜalnym jest , Ŝe od 40 lat  nie ma kanalizacji przy ulicy Kwiatkowskiego. 
Na  kilkakrotne pytanie o moŜliwość połączenia inwestycji (30 m dalej prowadzone jest 
inwestycja: budowa drogi i kanalizacji)  Pan  G. CieŜ  odpowiedział, Ŝe jest to niemoŜliwe. 
- Jako budowlaniec z wieloletnią praktyką twierdzi, Ŝe jest to moŜliwe „Po prostu nie chce się 
tego zrobić”. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Prosił o odpowiedz na piśmie na temat  kanalizacji w prawobrzeŜnym Sandomierzu.  
- Były plany dotyczące   pozyskania pieniędzy  z Funduszu Ochrony Środowiska, oferował 
pomoc w tym przedsięwzięciu. 
Zapytał: Kto zajmuje się tym projektem ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe nie będzie udzielał odpowiedzi na piśmie. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
„Niech Pan spojrzy do Statutu.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- śe nie będzie udzielał odpowiedzi na piśmie , bo „szkoda czasu”. 
- śe gdyby Pan Mirosław Czaja uczestniczył w komisjach Rady Miasta  „to by wiedział 
więcej”. 
- O przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz o przyłączach kanalizacyjnych. 
- O prowadzonych rozmowach z kupcami z Placu 3. Maja w Sandomierzu, o  powstaniu 
Stowarzyszenia Kupców i o planach zagospodarowania tego terenu uzaleŜnionych od „woli 
Kupców”. 
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 Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta zapytał:  czy Pan Burmistrz mówi 
powaŜnie, bo jeŜeli tak „To ja to skomentuję”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Kontynuując powiedział: 
- Aby Pan Jacek Dybus się nie denerwował, bo na złoŜonej interpelacji radnego napisał „do 
bezwzględnej realizacji” i osobiście dopilnuje tego zadania („Pan Grzegorz CieŜ czasem 
opowiada androny, Ŝe się nie da, albo, Ŝe nie ma pieniędzy”) 
   
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie  naleŜy snuć kolejnych wizji zagospodarowania Placu 3. Maja,  bo zarówno Radni  jak i 
Pan Burmistrz naraŜają się na kompromitację. 
- Jest radnym 3. kadencję i musi stwierdzić, Ŝe dotychczasowe działania były działaniami 
pozornymi i świadczy o nieudolności. 
- Przykładem jak skutecznie rozwiązać sprawę placu handlowego moŜe być Miasto 
Tarnobrzeg. 
- Kupcy mają prawo oczekiwać od  Burmistrza godziwych warunków  do handlu. 
- Patrząc na sprawozdanie z ubiegłych lat naleŜy stwierdzić, Ŝe  10 lat temu skanalizowaliśmy 
prawą stronę Sandomierza, a w ostatnim okresie nie  zrobiliśmy nawet  kilkuset metrów 
kanalizacji. 
- Pan Burmistrz Stosuje zasadę cesarzy rzymskich „Chleba i igrzysk”- Igrzysk wystarczy, bo 
musiałby by mieć dziesięcioro wnucząt, aby przeprowadzić je przez powstałe place zabaw dla 
dzieci – „Ja nie chcę juŜ placów zabaw i rozdawania pieniędzy.” 
 
Pan Andrzej Gleń 
 
Jako radny składa wniosek  o uwzględnienie  - przy projektowaniu MPZP – tzw. burzówki. 
(co w przyszłości ułatwi pozyskiwanie funduszy). 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- Dzieci sześcioletnie i dzieci pięcioletnie  zostały do przedszkoli przyjęte. 
- Grupa dzieci w przedszkolu , zgodnie z ustawą nie moŜe liczyć więcej jak 25. dzieci. 
- Na liście rezerwowej jest ponad dwadzieścia dzieci. 
- Więcej na temat  przyjęć będzie wiadomo  w połowie września. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Uzupełniając swoje wystąpienie powiedział, Ŝe  przeciw komarom wykonuje się opryski co 2 
dni, ale efekty są niewielkie. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  zapewnił, Ŝe do końca roku problem 
komarów  zostanie rozwiązany. 
 
Ad. 23 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  X sesję Rady Miasta Sandomierza. 
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Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                    Janusz Sochacki 
                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                  
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
                                                                                                       
                                                                                                                    
                                                                                        
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


