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Protokół nr 27 

z XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza 

 z dnia 29 czerwca 2016 roku 

 
Godz. rozpoczęcia sesji – 10.00 
Godz. zakończenia sesji – 12.00 
 
Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 1   
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – otworzył XXVII sesję oraz powitał 
wszystkich przybyłych, w tym Pana Marka Bronkowskiego - Burmistrza Sandomierza,  Panią 
Beatę Pawłowską – Skarbnika Miasta Sandomierza, pracowników Urzędu Miejskiego  
w Sandomierzu, dyrektorów Spółek, przedstawiciela portalu Sanwis, Mieszkańców  
i zaproszonych  Gości. 
 
W XXVII sesji uczestniczyło 20 radnych, jak w załączonej Liście obecności. 
Radny – Pan Robert Kurosz usprawiedliwił swoją nieobecność. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza na podstawie listy obecności stwierdził quorum. 
 
Ad. 2 
Powołanie sekretarza obrad 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o wybór sekretarza 
dzisiejszej sesji i zaproponował kandydaturę Radnego – Pana Marcina Marca (który zgodził 
się na pełnienie obowiązków Sekretarza XXVII sesji Rady Miasta). 
 
W związku z brakiem innych zgłoszeń, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w 
kandydaturę i w wyniku  głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu  
stwierdził, że Pan Marcin Marzec został sekretarzem dzisiejszych obrad. 
 
Ad. 3  
Przyjęcie porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – Pan Robert Pytka – przystępując do realizacji 
punktu 3.  porządku obrad poprosił o ewentualne wnioski, uwagi dotyczące porządku obrad 
XXVII sesji Rady Miasta. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
 - Wnioskuję o zmianę w porządku obrad i wyłączenie z porządku obrad projektów uchwał 
zapisanych w  porządku pod numerami 23, 25 i 26 oraz o włączenie do porządku obrad 
punktu w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie funkcjonowania targowiska miejskiego 
przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu w dniach 22-24 lipca 2016 r. 
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Wobec braku dalszych wniosków o zmianę w porządku obrad Pan Robert Pytka – 
Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie propozycje zmian w porządku obrad: 
 
- wyłączenie z porządku obrad punktu w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości zabudowanej, 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”, 
 
- wyłączenie z porządku obrad punktu w brzmieniu: Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr 
X/83/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Miejska Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”, 
 
- wyłączenie z porządku obrad  punktu w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części na terenie miasta Sandomierza, 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”, oraz 
 
- o włączenie do porządku obrad punktu w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie 
funkcjonowania targowiska miejskiego przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu w dniach 22-
24 lipca 2016 r. 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie ostateczny 
porządek obrad XXVII Sesji Rady Miasta. 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”. 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta porządku obrad XXVII 
sesji: 
 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Powołanie sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta Sandomierza 
5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. (OPS) 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. (MOSiR) 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2016-2029. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/422/2010 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji  
o przebiegu wykonania budżetu miasta Sandomierza za I półrocze roku kalendarzowego. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania przez Burmistrza Miasta 
Sandomierza udziałów i akcji Gminy Miejskiej Sandomierz w spółkach prawa 
handlowego. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie funkcjonowania targowiska miejskiego przy ulicy 
Przemysłowej w Sandomierzu w dniach 22-24 lipca 2016 r. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi 
Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Sandomierz. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, 
spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej 
Sandomierz. 

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

28. Interpelacje, wolne wnioski, sprawy różne. 
29. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 4  
Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta  powiedział: 
- Protokół z XIX sesji Rady Miasta Sandomierza był wyłożony do wglądu w biurze       
  Rady Miasta i nie zgłoszono uwag do jego treści. 
- Prosi o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołów. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń, poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z w/w sesji Rady  
   Miasta Sandomierza. 
 -  Wynik głosowania:  20 „za”, 0 „przeciw, 0„wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził przyjęcie Protokołu z XIX sesji 
Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5  
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
– Na wstępie przedstawił cyt.: „Naszą wspólną pracę – Urzędu Miejskiego, Burmistrza, ale 
przede wszystkim Rady Miasta odnośnie ilości uchwał, jakie zostały podjęte w tej kadencji: 
W 2010 roku Rada Miasta podjęła 86 uchwał, w 2012 roku 124, w 2013 roku 107, w 2014 
roku 88, w 2015 roku 185, w tym roku mamy podjętych 99 uchwał. Statystyki czasami 
zniekształcają obraz, ale myślę, że w tym przypadku jest on bardzo wyraźny. W podjętych 
w tej kadencji uchwałach – 2 były niezgodnie z prawem, w 2 stwierdzono nieważność  
w części, w 2 wezwano do uzupełnienia zapisów – na podstawie tych danych dobrze 
widoczna jest właściwa praca. Łącznie wydaliśmy 286 uchwał, to naprawdę budzi szacunek 
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dla Państwa i pracowników Urzędu Miejskiego. Dziękuję za tę pracę.”  
- Zawarto umowę dotyczącą utylizacji azbestu z oddziałem Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Kielcach w wysokości 11 475 zł – mieszkańcy otrzymają w ten sposób dotację. 
Odbieramy azbest we wskazanym miejscu.  
- Pozyskano dotację w wysokości 69 000 zł na utworzenie rosarium, które będzie utworzone 
już w lipcu.  
- Zakupiono i uruchomiono 2 kurtyny wodne, jedna na Starym Mieście obok Kamienicy 
Oleśnickich, drugą przy ulicy Koseły obok Małego Rynku. Koszt tego zakupu to ok. 8 000 zł, 
cieszą się one dużym zainteresowaniem, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
podjął działania w celu zakupu kolejnej kurtyny.  
- Przeprowadzono prace związane z usuwaniem skutków nawałnic, które przeszły na terenie 
miasta, usuwano połamane drzewa, naniesioną ziemię, piasek, przepusty i kanały zostały 
oczyszczone. Wykonano te prace w ramach grup interwencyjnych, także te środki nie wyszły 
na zewnątrz.   
 Wykonano kolejny etap prac w części Cmentarza Katedralnego - na terenie Cmentarza 
Wojskowego – wysypano grysem powierzchnię mogił, naprawiono obrzeża, dokonano 
korekty drzew. Prace będą kontynuowane, one są w trakcie realizowania.  
 Komisja odebrała prace wynikające z przeglądów miejskich placów zabaw, 
wyremontowano zabawki i ogrodzenia, zmieniono piasek w piaskownicach.  
 Zakończono prace związane z remontem i odnowieniem przystanków komunikacji 
miejskiej.  
 Odbył się pierwszy przetarg na remont dachów na Starym Mieście, pomimo, że 
zgłosiło się dwóch oferentów nie został rozstrzygnięty ponieważ przedsiębiorcy nie spełniają 
kryteriów, które były zawarte w przetargu. Natychmiast ogłoszono drugi przetarg na to 
zadanie. Planowane jest wykonanie 2 remontów dachów, ale jest szansa na wykonanie 
trzeciego, kolejny przetarg rozstrzygnie tę kwestię.  
 Przeprowadzono przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Zarzekowice, niestety 
nie było chętnych, zleciłem obniżyć wartość o 10% tej nieruchomości i przystąpimy do 
kolejnego przetargu.  
 Wystąpiono z wnioskiem o nabycie dokumentacji działek położonych w obrębie 
Sandomierza prawobrzeżnego.  
 Gmina Sandomierz uzyskała dotację na opracowanie programu rewitalizacji w kwoce 
72 790 zł, wysokość dofinansowania stanowi 90% kosztów opracowania programu. Program 
rewitalizacji jest podstawowym dokumentem o charakterze strategicznym, potrzebnym m.in. 
do składania wniosków, które są przed nami.   
 Gmina dostała dofinansowanie zadania: Remont i wymiana nawierzchni jezdni, 
chodników, oświetlenia miejsc parkingowych, oznakowania pionowego i poziomego ulic 
Schinzla i Dobkiewicza w ramach edycji programu Gminna i powiatowa infrastruktura 
drogowa na lata 2016 – 2019, 90% dofinansowania na to zadanie.  
 Zespół do spraw budżetu obywatelskiego zakończył ocenę formalną i merytoryczną 
wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017. Zespół pozytywnie 
zaopiniował 6 projektów, łączna wartość projektów wynosi 297 674 zł.  
 W sobotę 16 czerwca odbyło się wiele imprez, został udostępniony szlak winiarski, 
wyruszył autobus w celu zwiedzania winnic sandomierskich, odbyło się również wiele imprez 
na terenie Starego Miasta. Zaprezentowały się m.in. zespól taneczny Paradox czy zespół 
sportowy Fabryka Ruchu. Gwiazdą Truskawkowej Niedzieli była Ania Rusowicz z zespołem. 
 15 czerwca konkurs Wiedzy o Sandomierzu dla przedszkolaków.  
 18 czerwca Wianki w Sandomierzu odbył się występ młodzieży ze szkoły muzycznej  
z Ostrogu na Ukrainie miasta partnerskiego Sandomierza, następnie zespół pieśni i tańca 
Sędomir, Ziemia Sandomierska, Siarkopolanie. Pokaz teatru ognia zakończył tę imprezę.
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 25 czerwca koncert formacji tanecznej Paradox promujący jej działalność w sezonie 
2015 – 2017.  
 11 czerwca rowerowy Rajd Papieski zorganizowany na pamiątkę wizyty św. Jana 
Pawła II w Sandomierzu, na tarcie stanęło ok. 900 uczestników. Rajd zatacza coraz szersze 
kręgi terytorialne i jest coraz lepszy jakościowo.  
 11 czerwca maraton rowerowy Cyklokarpaty odbył się na terenie Sandomierza  
i okolic, był jednym z etapów ligi rowerowej MTB. Start nastąpił o godzinie 11 z Bulwaru im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, 600 zawodników z całej Polski rywalizowało na trasie 
Sandomierz, Kobierniki, Milczany, Żurawica, Bilcza, Śmiechowice.  
 17 czerwca nauka pływania dla dzieci z klas pierwszych pt. Czas zacząć głównym 
celem była adaptacja uczestników do środowiska wodnego, każdy kto pokonał dystans 25 
metrów otrzymał odznakę Już pływam, dyplom i słodki upominek.   
 25 czerwca uruchomienie pociągu relacji Kielce – Sandomierz, w okresie 
wakacyjnym od 25 czerwca do 28 sierpnia. Kurs w jedną stronę trwa 2 godziny, bilet kosztuje 
15 zł, który obejmuje przejazd, jest tam również przewodnik, który informuje o Ziemi 
Kieleckiej i atrakcjach regionu. Po przyjeździe do Sandomierza czekają auta komunikacji 
miejskiej, które przywożą ich na teren Starego Miasta pod Bramę Opatowską gdzie czeka na 
nich przewodnik.  
 17 – 19 czerwca obchody rocznicowe partnerstwa miast w Emmendingen, 
kulminacyjnym momentem był 19 czerwca gdzie wznowiono i podpisano akt partnerstwa. 
Odbyły się ciekawe wydarzenia artystyczne jak również zwiedzanie winnic, byli z nami 
przedstawiciele 2 winnic z rejonu Sandomierza, którzy nawiązali kontakty. 
W trakcie realizacji są następujące zadania: 

1. Wykonanie oznakowania pionowego dróg gminnych 
2. Budowa ulicy Zarzekowice 
3. Remont ulicy Holowniczej i Portowej 
4. Poprawa bezpieczeństwa – budowa oświetlenia ulicy Zaleśnej 
5. Remont drogi dojazdowej do ogródków działkowych Stokrotka 
6. Remont schodów pomiędzy ulicą Podwale a Żydowską 

Trwa procedura przetargowa na zadania: 
1. Dostosowanie Gimnazjum nr II dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
2. Przygotowanie dokumentacji na budowę przedszkola przy ul. Tadeusza Króla 3 
3. Wykonanie dokumentacji projektowej Placu 3 Maja 
4. Przebudowa instalacji gazowej wraz z punktami pomiarowymi w Szkole Podstawowej 

nr 1 
5. Remont w zakresie wymiany grzejników centralnego ogrzewania w 4 salach oraz sali 

gimnastycznej w przedszkolu nr 1 
Wybrano wykonawcę na zadanie oznakowania poziomego dróg.  
Zawarto umowę na konserwację oświetlenia miejskiego.” 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – otworzył dyskusję. 
 
Pan Piotr Majewski – Radny Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Czy już ukonstytuowała się Sandomierska Rada Seniorów ?  
- Serdecznie zaprasza Członków Rady Seniorów na posiedzenie Komisji Praworządności. 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział: 
– Rada Seniorów już się ukonstytuowała. 
-  Przewodniczącą Rady Seniorów została Pani Teresa Jopek. 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Sandomierza 
 
Zapytał: Co dalej z wstrzymaną inwestycją na ulicy Zarzekowice? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział: 
- Firma, która realizuje to zadanie, ma kilka różnych zleceń i przerwa wynikła z mnogości 
zamówień.  
- Wstrzymanie prac wypacza nasz harmonogram, ale nie będzie zmian co do wartości  
i zakresu inwestycji. 
 
Pan Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza 
 
Zapytał: Czy Gmina wniosła odwołanie do Sądu Apelacyjnego od uchylonej przez Sąd 
Administracyjny uchwały dotyczącej taryfy za ścieki opadowe i roztopowe? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że taki wniosek nie został skierowany do  Sądu. 
 
Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierza 
 
Zapytał o: 
- Uroczystości związane z obchodami Światowych Dni Młodzieży w Sandomierzu. 
- Remont (odpadający tynk) pomnika Najświętszej Marii Panny, który znajduje się na Rynku 
Starego Miasta. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że cyt.: „Jest firma, która się tym zajmie - być może jeszcze w tym tygodniu.”  
 
Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Prosi o odpowiedz na piśmie, dlaczego na ulicach: Bosmańska, Baczyńskiego, Zarzekowice, 
Portowa, do tej pory cyt.: „nic się tam nie dzieje”. 
- Ma zamiar zgłosić ten fakt  do prokuratury jako przestępstwo budowlane (ulice nie nadają 
się do eksploatacji, a na ulicy Zarzekowice ludzie nie mają dojazdu do posesji) 
 - Należy wyegzekwować od wykonawcy prawidłowe wykonanie robót. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi:  
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- Wykonawca został powiadomiony o potrzebie przeprowadzenia przeglądu.  
- Wszelkie niedociągnięcia będą wyegzekwowane.  
- Wykonawca ma określony zakres i termin prac oraz  deklaruje, że dotrzyma terminu. 
 
Pan Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza 
 
Zapytał: Czy został powołany prezes spółki Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku 
Hurtowego? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- Z chwilą odejścia prezesa Rada Nadzorcza powołała do pełnienia obowiązków prezesa 
Spółki przedstawiciela miasta – Pana Zygmunta Harę.  
- Prezes zostanie powołany na najbliższym, walnym zgromadzeniu Rady Nadzorczej SORH 
S.A., które odbędzie się jutro. 
 
Ad. 6  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do podejmowanej 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
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 wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
 

Uchwały Nr XXVII/287/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Salę opuścił radny - Pan  Piotr Majewski, proceduje 19 radnych (nieobecność chwilowa). 
 
Ad. 7  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do podejmowanej 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
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 wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 

Uchwały Nr XXVII/288/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Na salę powrócił radny – Pan  Piotr Majewski, proceduje 20 Radnych. 
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Ad. 8  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do podejmowanej 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
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 wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
                                              Uchwały Nr XXVII/289/2016 
                                w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
Ad. 9  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do podejmowanej 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że świetlica  
w okresie wakacyjnym jest otwarta (co zapewne jest ważną informacją dla rodziców). 
 
Wobec braku  głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
w wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
                                               Uchwały Nr XXVII/290/2016 
                           w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
 Ad. 10  
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat  projektu 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
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 wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
                                           Uchwały Nr XXVII/291/2016 
                              w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
 
 



9 

 

Ad.11  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat projektu 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
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 wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 

Uchwały Nr XXVII/292/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
 
Ad. 12  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat projektu 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
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 wyniku głosowania: 18 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” stwierdził podjęcie przez 
Radę Miasta: 
                                             Uchwały Nr XXVII/293/2016 
                           w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat podejmowanej 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
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 wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
 
                                           Uchwały Nr XXVII/294/2016 
                            w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
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Ad. 14  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat projektu 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
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 wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 

Uchwały Nr XXVII/295/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Ad. 15  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat projektu 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
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 wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 

Uchwały Nr XXVII/296/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Ad. 16  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do podejmowanej 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
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 wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
                                             Uchwały Nr XXVII/297/2016 
                           w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
Ad. 17  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat projektu 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
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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 wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 

Uchwały Nr XXVII/298/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Ad. 18  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat projektu 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Piotr Majewski – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
– To już druga uchwała, która normuje zakup sprzętu monitorującego.  
- W poprzedniej kadencji nic nie dało się zrobić w tej kwestii - dziękuję za to, że coś 
pozytywnego dzieje się z monitoringiem. 
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Radna Sandomierza 
 
Powiedziała, że w uzasadnieniu jest błąd, w dacie cyt.: „12 – 18” - wtedy nie przypadają 
Światowe Dni Młodzieży. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że Dzień Wspólnoty  
w Sandomierzu przypada 23 lipca (uwagi są zasadne). 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
- Powiedział, że na dni zapisane w uzasadnieniu przypada montaż kamer. 
- Prosi o wykreślenie tych dat (autopoprawka). 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
w wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” stwierdził podjęcie przez 
Radę Miasta: 
                                                  Uchwały Nr XXVII/299/2016 
                                    w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
Ad. 19  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie na temat projektu 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
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Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pani Wiesława Sabat – Radna Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi, że dziękuje za wygospodarowanie tej kwoty na remont 
budynków komunalnych (chociaż i tak jest to „kropla w morzu potrzeb”). 
 
Pan Sylwester Łatka – Radny Sandomierza 
 
Prosi o cyt.: „pochylenie się nie tylko nad remontami na Starym Mieście”, ale też 
mieszkaniami obok Parku Miejskiego. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Na Komisji kilkakrotnie wracał temat gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy.  
- Uważa, że powinien być pewien mechanizm naliczania środków na odbudowę substancji 
mieszkaniowej, płacą za to wszyscy podatnicy, niezależnie od rodzaju mieszkania. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
w wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
                                          Uchwały Nr XXVII/300/2016 
                           w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
Ad. 20  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sandomierz na lata 2016-2029 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat  podejmowanej 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że w załączniku wkradł się błąd pisarski - prosi o zmianę roku wykonania 
zamiast: „2015” należy wpisać: „2016” (autopoprawka). 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
w wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 

Uchwały Nr XXVII/301/2016 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz  

na lata 2016-2029 
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Ad. 21  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/422/2010 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji  
o przebiegu wykonania budżetu miasta Sandomierza za I półrocze roku 
kalendarzowego. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat projektu  
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
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 wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 

Uchwały Nr XXVII/302/2016 
w sprawie zmiany uchwały Nr LII/422/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lipca 
2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
budżetu miasta Sandomierza za I półrocze roku kalendarzowego 
 
Ad. 22  
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania przez Burmistrza Miasta 
Sandomierza udziałów i akcji Gminy Miejskiej Sandomierz w spółkach prawa 
handlowego. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat projektu 
uchwały Przewodniczących komisji merytorycznych Rady Miasta. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług – opinia pozytywna. 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Czy jest sens utrzymania punktu 7 w paragrafie 2 ?  
- Dlaczego punkt 8. znajduje się w uchwale?  
- Prosi o bardziej merytoryczne uzasadnienie w tego typu uchwałach. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- O zapisach zawartych w uzasadnieniu do projektu uchwały. 
- Wszelkie działania i decyzje zostaną podjęte przy udziale i za zgodą Rady 
 
Pan Piotr Kossak – Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  
 
Potwierdził konieczność ujęcia w treści uchwały punktu 7. oraz punktu 8. 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że nawet ustawa  
o zamówieniach publicznych powołuje się na unijne rozporządzenia i dyrektywy, więc 
wydaje się, że te uzupełnienia są potrzebne. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
w wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 

Uchwały Nr XXVII/303/2016 
w sprawie określenia zasad zbywania przez Burmistrza Miasta Sandomierza  
udziałów i akcji Gminy Miejskiej Sandomierz w spółkach prawa handlowego 

 
Ad. 23  
Podjęcie uchwały w sprawie funkcjonowania targowiska miejskiego przy ulicy 
Przemysłowej w Sandomierzu w dniach 22-24 lipca 2016 r. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta:  
- Przeczytał projekt omawianej uchwały (została wprowadzona do porządku obrad na 
dzisiejszej sesji). 
- Otworzył dyskusję. 
 
Pan Sylwester Łatka – Radny Sandomierza  
 
 Zapytał: Czy będzie wyznaczone inne miejsce dla handlujących? 
 
Głos z sali – cyt. „Nie będzie.” 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powiedział, że w tej sprawie będziemy podejmować jeszcze jedną uchwałę. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta –
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 
„wstrzymujących się” stwierdził podjęcie przez Radę Miasta: 
 

Uchwały Nr XXVII/304/2016 
w sprawie funkcjonowania targowiska miejskiego przy ulicy Przemysłowej  

w Sandomierzu w dniach 22-24 lipca 2016 r. 
 
Ad. 24  
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi 
Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat projektu  
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
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 i w wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 
„wstrzymujących się” stwierdził podjęcie przez Radę Miasta: 
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                                                  Uchwały Nr XXVII/305/2016 
w sprawie przyznania dotacji celowej  

Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu 
 
Ad. 25  
Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Sandomierz. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił – o opinię na temat  w/w projektu  
uchwały Przewodniczącego Komisji Polityki Mieszkaniowej. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej – powiedział: 
 –  Komisja Polityki Mieszkaniowej zaproponowała zmiany w § 8. :  
Zamiast: „Umowę najmu z taką osobą zawiera się na czas trwania stosunku pracy. Informacje 
o zawartych umowach każdorazowo będą przedstawiane do wiadomości Komisji Polityki 
Mieszkaniowej” 
Wpisuje się: „Umowę najmu z taką osobą zawiera się na czas trwania stosunku pracy, po 
zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Mieszkaniowej.” 
- Po wprowadzeniu w/w poprawki Komisja Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała pozytywnie 
projekt uchwały. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że: 
-  Akceptuje tę zmianę i prosi o uznanie jej za autopoprawkę, oraz  
-  Wnosi ( również w formie autopoprawki)  o zmianę zapisu w paragrafie 7, punkt 1, ustęp 1: 
zamiast: „uprawnione są do otrzymania lokalu zamiennego”, należy wpisać: „uprawnione są 
do otrzymania lokalu mieszkalnego”. 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Zapis dotyczący mieszkań służbowych jest kontrowersyjny. 
- Niezrozumiała jest dla radnego zasadność informowania o tym Komisji Polityki 
Mieszkaniowej, skoro politykę zatrudnienia prowadzi Burmistrz. 
 
Pan Piotr Majewski – Radny  
 
Powiedział, między innymi: 
- Ma odmienne zdanie na ten temat.  
- Uważa, że ten zapis powinien znaleźć się w uchwale. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej 
 
Powiedział, że Komisja Polityki Mieszkaniowej chce być wcześniej informowana o takiej 
potrzebie, cyt.: „dlatego wprowadziliśmy tę poprawkę”. 
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Pan Andrzej Lebida – Radny  
 
Zapytał: Czy poprawka dotycząca opiniowania wniosku o przydział mieszkania służbowego 
jest zgodna z prawem? 
 
Pan Piotr Kossak – Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  
 
Powiedział, że oczywiście jest to zgodne z prawem. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział: 
– W sytuacji, gdy ktoś będzie potrzebował mieszkania służbowego, to jest za tym, aby 
Komisja Polityki Mieszkaniowej o tym wiedziała.  
- Niech ta polityka będzie przejrzysta i jasna. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 
„wstrzymujących się” stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza: 
 
                                             Uchwały Nr XXVII/306/2016 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Miejskiej Sandomierz 

 
Ad. 26  
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, 
spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej 
Sandomierz. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinii na temat w/w projektu 
przewodniczących komisji merytorycznych Rady Miasta. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług – opinia pozytywna. 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 
„wstrzymujący się” stwierdził podjęcie przez Radę Miasta: 
 
                                          Uchwały Nr XXVII/307/2016 

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz 
wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz. 

 
Ad. 27  
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił komunikaty: 
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- Przyłączając się do słów Pana Burmistrza dotyczących uroczystości XXV - lecia 
partnerstwa miast, które odbyły się w Emmendingen w Niemczech powiedział, że obchody 
były bardzo uroczyste i godne. 
- Podkreślił wielk ą klasę naszego zespołu Paradox, który został powitany z ogromnym 
aplauzem podczas występów.  
- Na ręce  Burmistrza Sandomierza  złożył  serdeczne podziękowania dla Pana Dariusza 
Sochy- Kierownika Referatu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 
- za Jego dyspozycyjność i profesjonalizm, za bardzo dobre przygotowanie w/w wizyty oraz  
pięknie prezentujące się stoisko. 
- W dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  
i Promocji gościliśmy Prezesa Sandomierskiego Stowarzyszenia Winiarzy, który dziękując za 
nawiązanie kontaktów zadeklarował chęć włączenia się w rozwój i promocję Miasta 
Sandomierza.       
- W związku z podjęciem przez Radę Miasta Sandomierza Oświadczenia, jako 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wystosował do Pana Jarosława Wróbla - Prezesa 
Zarządu Polskiej Spółki Gazowniczej - pismo dotyczące ewentualnej likwidacji Zakładu 
Gazowniczy  w Sandomierzu. W dalszym ciągu prowadzone są rozmowy w tej sprawie.  
- Wpłynął protest mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej „Domek” odnośnie budowy domu 
socjalnego na działkach obok lokali mieszkalnych przy ulicy Mokoszyńskiej 18 i 20, który 
został skierowany do komisji merytorycznej. 
- Wojewoda Świętokrzyski zgłosił zastrzeżenia – wytyk do Uchwały nr XXIII/292/2016  
z 13 kwietnia 2016 roku - organ nadzoru stwierdza, że uchwalony przez Radę Miasta program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Sandomierz na rok bieżący nie spełnia wszystkich ustawowych przesłanek zawartych 
w przepisach stosownie do artykułu 11a, ustęp 2 ustawy o ochronie zwierząt.   
-  Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu poinformował o możliwości pozyskania 
dotacji na 6 przedsięwzięć, co wiąże się z zapewnieniem wkładu własnego. W/w pismo 
skierowane jest do wszystkich podmiotów, które współpracują przy organizacji Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu.        
- Do Rady Miasta Sandomierza wpłynęła skarga na bezczynność Burmistrza w sprawie 
przekazania budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla jednej z rodzin. Jutro w tej sprawie 
obradować będzie Komisja Rewizyjna.      
- Rada Miasta Sandomierza otrzymała  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Kielcach w sprawie Uchwały Nr XVIII/168/2015 z 18 listopada 2015 roku w sprawie 
zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni 
zanieczyszczonych do kanalizacji przeciwdeszczowej na terenie Miasta Sandomierz. 
 
Kończąc swoją wypowiedź Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza –  
serdecznie zaprosił do udziału w Sandomierskich Senioraliach oraz do Gminy Dwikozy na 
Święto Pomidora. 
 
Ad. 28  
Interpelacje, wolne wnioski, sprawy różne. 
 
Pan  Jacek Dybus – radny Sandomierza 
 
Poprosił o: 
-  Wycięcie jarzębin przy ulicy Mickiewicza 27. 
- Remont ulic: Harcerskiej i Batalionów Chłopskich – zalegająca woda tworzy ubytki  
w nawierzchni przy studzienkach. 
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- Interwencję w sprawie dzikich wysypisk śmieci na obrzeżach miasta. 
 
Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
-  Uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej Szpitala w Sandomierzu – dyrektor szpitala 
i Starosta Powiatu Sandomierskiego nie planują utworzenia Poradni Hematologicznej. 
- Prosi Władze Miasta o wsparcie w w/w sprawie. 
 
Pani Wiesława Sabat – radna Sandomierza 
 
Prosi o remont ulicy Fortecznej (zdjęcie nawierzchni i ponowne ułożenie bruku). 
 
Pan Andrzej Gleń – radny Sandomierza 
 
Poprosił o obsypanie poboczy ulicy Bosmańskiej i części ulicy Koćmierzów gruzem 
pozyskanym z remontu ogródków działkowych; 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 
- Zwrócił się z prośbą o zamontowanie monitoringu na skrzyżowaniu ulic: Flisaków, 
Lwowskiej i Portowej z uwagi na nagminne przejeżdżanie przez skrzyżowanie na czerwonym 
świetle. 
- Powiedział, że należy  przygotować pakiet ulg i promocję dla potencjalnych inwestorów 
zainteresowanych terenami Gęsiej Wólki. 
 
Pan  Piotr Chojnacki – Radny Sandomierza 
 
- Prosi o przeprowadzenie przeglądu popowodziowego wszystkich zalanych ulic 
(przykładowo: na ulicy Wielowiejskiej rozpada się chodnik, woda nie spływa do rowu,  
a w niektórych miejscach trawa wyrasta wprost ze spękanego asfaltu). 
- Powiedział, że przy ulicy Przemysłowej przewrócona jest tablica informująca  
o wykonaniu robót przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. 
- W związku z groźnym wypadkiem na skrzyżowaniu ulic Trześniowskiej i Wielowiejskiej, 
które nie tylko Jego zdaniem, spowodowane są brakiem trasy Lwowska BIS, zaapelował aby 
otworzyć dla mieszkańców ulicę Zaleśną i zamknąć ulicę Powiśle oraz wykosić zakrzaczenia 
na tych ulicach. 
- Prosi, aby Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zainteresowało się znaleziskiem 
archeologicznym na ulicy Staromiejskiej. 
 
Pan Andrzej Gleń – radny Sandomierza 
 
Zapytał o termin: 
- Wykonania zjazdu z mostu z uwagi na jego zły stan i niebezpieczeństwo wypadku. 
- Udostępnienia na sprzedaż działek budowlanych z zasobu gminy. 
- Prosi o wykonanie kładki nad rowem melioracyjnym, który poszerzy pobocze przy ulicy 
Wielowiejskiej. 
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Pan  Andrzej Lebida – radny Sandomierza 
 
- Zapytał: czy remontu ulicy Staromiejskiej nie należy rozszerzyć o przyległe ulice:  
Krzyżową i Piszczele. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, że potencjalni wykonawcy robót publicznych wykazują małe zainteresowania 
Biuletynem Informacji Publicznej. 
Prosi o reklamę zadań również w prasie lokalnej. 
 
Pani Z. W.*) – Mieszkanka Sandomierza  
 
Powiedziała, między innymi o: 
- Mobilnym basenie odkrytym, z którego inne dzielnice też chciały by korzystać (a który 
najpierw był na Bulwarze, teraz jest na osiedlu Huta).     
- Straż Miejska powinna być wyposażona w mierniki prędkości (nagminnie przekraczana jest 
prędkość na Starówce, jest też problem z melexami, które nie mają tablic rejestracyjnych). 
- Należy karać mandatami pojazdy dostawcze, które stają na chodnikach. 
- Generator prądu dla serialu Ojciec Mateusz stawiany jest w przypadkowych miejscach, co 
niszczy miasto.          
- Dlaczego boisko przy Collegium Gostomianum nie jest udostępnione dla mieszkańców 
- Kiedy będzie instrukcja bezpieczeństwa na Światowe Dni Młodzieży? 
 
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 
 
 
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. 

 


