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Protokół  Nr 35 
z XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza 

4. grudnia 2013 roku - Ratusz 
                                 
 
Godz. rozpoczęcia sesji Rady Miasta Sandomierza – 10.00 
Godz. zakończenia sesji – 12.15 
 
Sesji przewodniczył  Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył XXXV sesję 
Rady Miasta Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym, między 
innymi: Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza, Panią Ewę Kondek  – 
Zastępcę Burmistrza Sandomierza, Pana Marka Bronkowskiego – Zastępcę Burmistrza 
Sandomierza, Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika Miasta, Panią Barbarę Rożek – 
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu, Panią Halinę Komendę – 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, Panią Marię Aleksandrowicz – 
Prezesa Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dyrektorów podległych  
i  współpracujących z Urzędem Miasta jednostek, Mieszkańców Sandomierza,  Dziennikarzy  
prasy i radia oraz Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli również :   
Pani Barbara Grębowiec – Naczelnik Wydziału Finansowego UM 
Pani Barbara  Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury    
            

W  posiedzeniu XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza udział wzięło 21 Radnych 
Miasta Sandomierza - jak w załączonej Liście obecności.  

Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - na podstawie listy obecności 
stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
Ad. 2 
Powołanie sekretarza obrad. 
 

Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - poprosił o dokonanie 
wyboru sekretarza dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Ryszard Lewandowski  
 
Zaproponował kandydaturę Pana Macieja Kuśmierza. 
 
Radny – Pan Maciej Kuśmierz – wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad i wobec 
braku innych zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się” (1 radny – spóźnienie 
usprawiedliwione). 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Maciej Kuśmierz został sekretarzem dzisiejszych 
obrad.  
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Ad. 3                             
Przyjęcie Porządku obrad sesji 
 

Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - zapytał o ew. wnioski 
dotyczące przedstawionego Porządku obrad XXXV sesji Rady Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Poprosił o: 
- Zdjęcie z Porządku obrad dzisiejszej sesji 3 projektów uchwał - jak niżej: 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.   
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
      transportowych. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów.  
 
Uzasadniając swój wniosek Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza powiedział, że  
z uwagi na ciężkie czasy - po konsultacji z Radnymi - uznał, że należy w/w podatki i opłaty 
utrzymać na poziomie roku ubiegłego.     
 
Jednocześnie Pan Burmistrz prosi Państwa radnych o wprowadzenie do Porządku obrad 
dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sandomierz na lata 2013 – 2026 (uzasadniając potrzebę jej podjęcia) 
 
Pan Wojciech Czerwiec  
 
Powiedział, że – jak rozumie- wszystkie podatki  pozostają na poziomie roku ubiegłego. 
Zapytał : „A w sprawie usług campingowych?” 
 
Pan Jerzy Borowski  - Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że „wszystko się zdejmuje” i poprosił Radnego o przeczytanie projektu uchwały  
w sprawie zwolnień (patrz punkt 10. Porządku obrad). 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Zapytał: Czy uchwały podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym nie zawierały daty 
granicznej  -  tj. do 31 grudnia 2013 roku ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Zapewnił, że obowiązywały od 1 stycznia 2013 roku i nie zawierały daty  granicznej  
 
 Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta - w związku z brakiem kolejnych 
wniosków poddał pod głosowanie zgłoszony przez Burmistrza wniosek o: 
 
- Zdjęcie z Porządku obrad punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości 
stawek podatku od nieruchomości 
Wynik głosowania: 21  „za”,  0 „przeciw”,  0 osoba  „wstrzymała  się” od głosu.  
Wniosek uzyskał akceptację Rady Miasta Sandomierza. 
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- Zdjęcie z Porządku obrad punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych. 
Wynik głosowania: 21  „za”,  0 „przeciw”,  0 osoba  „wstrzymała  się” od głosu.  
Wniosek uzyskał akceptację Rady Miasta Sandomierza. 
 
- Zdjęcie z Porządku obrad punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości 
opłaty od posiadania psów.  
Wynik głosowania: 21  „za”,  0 „przeciw”,  0  „wstrzymujących  się” od głosu.  
Wniosek uzyskał akceptację Rady Miasta Sandomierza. 
 
- Wprowadzenie do Porządku obrad dzisiejszej sesji  punktu: Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013 – 2026. 
Wynik głosowania: 21  „za”,  0 „przeciw”,  0 osoba  „wstrzymała  się” od głosu.  
Wniosek uzyskał akceptację Rady Miasta Sandomierza. 
 
Rada Miasta wyraziła zgodę na rozszerzenie Porządku obrad XXXV sesji Rady Miasta  
o punkt o treści:  
„17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2013 – 2026.” 
 
Następnie Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- Wprowadzając przegłosowane zmiany powiedział, że po zdjęciu z Porządku obrad  
dzisiejszej sesji punktów: 11., 12., i 13., w konsekwencji punkt 14.→ 11., 15→12.,16. → 13., 
17.→14, 18. → 15, 19. → 16., wprowadzony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013 – 2026.zostaje umieszczony w punkcie   
17., i kolejno  20. → 18., 21. → 19., 22. → 20., 23 .→ 21. 
- Poddał pod głosowanie  Porządek obrad XXXV sesji  rozszerzony o dodatkowy punkt   
w wersji - jak wyżej. 
  Wynik głosowania: 21  „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących   się” od głosu,  
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Porządku obrad XXXV sesji Rady Miasta 
Sandomierza – jak niżej:  
 
 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
 2. Powołanie sekretarza obrad. 
 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 4. Przyjęcie Protokołu z XXXIV  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej nieruchomości  
     gruntowej. 
     (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  darowizny nieruchomości gruntowej.   
     (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku  
     rolnego.       
     (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wzorów formularzy informacji i deklaracji  
      podatkowych.  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
10. Podjęcie uchwały uchylającej  uchwałę w sprawie określenia  zwolnień w podatku od  
       nieruchomości     
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       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok. (Wniosek Burmistrza  
       Sandomierza) 
12. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie  
      przetargowym budynku położonego w Sandomierzu przy ulicy Przemysłowej, działka   
       nr ewid. 1352/28 (Wniosek Burmistrza  Sandomierza) 
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z  
       zakresu administracji publicznej. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
14. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia  „Gminnego Programu Wychodzenia z  
      Bezdomności”.   
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
15. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta  
      Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi   
      działalność pożytku  publicznego na 2014 rok. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Sandomierz z Organizacji  
      Turystycznej  „Szlak Jagielloński”.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
      Sandomierz na lata 2013 – 2026.” 
18. Przyjęcie Harmonogramu Dyżurów Radnych Miasta Sandomierza. 
19. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach  
      podejmowanych  w okresie międzysesyjnym. 
20. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
21. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4  
Przyjęcie Protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział, że  
- Protokół z XXXIV 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 protokołu. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń poddaje pod głosowanie przyjęcie Protokołu z XXXIV sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 
 W wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
  Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził, że  Protokół  z  XXXIV  
sesji Rady Miasta Sandomierza został przyjęty. 
 
Ad. 5 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 
W imieniu Burmistrza Sandomierza Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza –  
przedstawiła informację o bieżących sprawach Miasta z realizacji zadań w okresie od  
6 listopada 2013 roku do 4 grudnia 2013 roku  
      
Panie Przewodniczący,  
Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, 
wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady 
Miasta Sandomierza, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, 
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wynikaj ące z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach 
upoważnień ustawowych, a  w tym między innymi:  
1. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, 
które są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miasta Sandomierza.                                                                                              
2. wydawałem akty normatywne, tj.: 9 zarządzeń organu gminy w sprawach 
dotyczących zmian budżetu gminy na 2013. 
3. wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej- 
w tym okresie wydałem łącznie 2. 
 
Wydział Techniczno – Inwestycyjny 

1. Trwają prace projektowe dla zadania pn.: Przebudowa ul. 11 Listopada. 

2. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 
drogi lokalnej od drogi krajowej 77 (Lwowska bis) do SBM Sandomierz i terenów 
przemysłowych”. 

3. Uzyskano pozwolenie na wykonanie remontu elewacji budynku przy Placu 
Poniatowskiego 3. 

4. Rozliczono zadanie pn.: „Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach w obszarze 
Starego Miasta w Sandomierzu”. 

5. Zakończone i odebrane zostały prace remontowe w pomieszczeniach Miejskiego 
Stadionu Sportowego w Sandomierzu. 

6. Unieważniono przetarg na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Gołębickiej  
i Topolowej. 

7. Trwają prace polegające na aktualizacji dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia 
pn.: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 ul. Lubelska w S-rzu od km 0+061,10 
do km. 1+80707”. 

 
 Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
       

1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  
-  zawarto  1 umowę notarialną  sprzedaży lokalu mieszkalnego  
- zawarto 1 umowę notarialną nabycia nieruchomości zajętej pod drogę ul. 

Dąbrowskiego 
 

2. w zakresie dzierżawy nieruchomości:  
- wystawiono 52 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierżawę gruntów pod 

działalnością, 
- wydano 7 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 
-  zawarto 2 aneksy do umów dzierżawy gruntów Gminy 
 

3.   w zakresie podziałów nieruchomości i opłaty adiacenckiej: 
       - wydano 4 decyzje podziałowe na wniosek właścicieli nieruchomości, 
       - wydano 1 decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej 
 
4.   w zakresie rozgraniczenia nieruchomości: 
      - wydano 1 decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości 
      - wydano 1 postanowienie o kosztach  postępowania rozgraniczeniowego 
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5. w zakresie użytkowania wieczystego: 
- przygotowano 4 oświadczenia w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego   
 

Wydział Finansowy 
 
W okresie od 06.11.2013 r. do dnia 03.12.2013 r. : 

1. Wystawiono 5 decyzji ulgi podatkowe. 
2. Wystawiono 91 tytułów wykonawczych dot. podatku rol.  i od nieruchomości, 
3. Wystawiono 1743 upomnienia z zajęcia pasa drogowego (opłata parkingowa), i za 

gospodarowanie odpadami (śmieci), 
4. Wysłano 66 postanowienia - wezwania m.in. do uzupełnienia braków formalnych 

podania, złożenia deklaracji  podatkowej, oraz przedłożenia dokumentów niezbędnych 
do rozpatrzenia podania, 

5. Wystawiono 41 decyzji ustalających - po zmianach. 
6. Wobec 3 podatników wszczęto postępowanie podatkowe, 
7. Wysłano 8 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat,. 
8. Wydano 96 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 

rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach. 
9. Przekazano 1 sprawę do zespołu radców prawnych aby skierować do sądu 

 
Referat Kultury, Sportu i Promocji 
 
Kultura 

1) 08.11.2013 r. - Uroczyste przedstawienie w wykonaniu sandomierskich 
przedszkolaków – z okazji obchodów 95. rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości w auli sandomierskiego Domu Katolickiego odbyła się uroczysta 
akademia w wykonaniu dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu, na 
bogaty program przedstawienia złożyły się wiersze patriotyczne, pieśni oraz tańce 
narodowe, przygotowane pod kierunkiem wychowawczyń: Danuty Łatki, Joanny 
Sieradzkiej, Anny Tyniec oraz Bernardy Brani; licznie zgromadzona publiczność  
z wielkim zainteresowaniem śledziła poczynania młodych wykonawców na scenie, 
zachwycając się jednocześnie wysokim stopniem trudności prezentowanej twórczości, 
a także znakomitą pamięcią małych aktorów; za ogromny trud pracy włożony w 
przygotowanie widowiska artyści oraz ich opiekunowie nagrodzeni zostali gromkimi 
brawami; na zakończenie uroczystości, Irena Kapsa, reprezentująca Bataliony 
Chłopskie odebrała z rąk przedszkolaków bukiet kwiatów, 

2) 08.11.2013 r. – „Rockowe Dziady” – koncert muzyki rockowej, podczas imprezy 
wystąpiły zespoły: „s.n.o.w.” oraz „Goat Force One”, organizatorem koncertu było 
Sandomierskie Centrum Kultury, miejsce: Klub „Lapidarium”, 

3) 10.11.2013 r. – „Robale” – spektakl dla dzieci i młodzieży; przedstawienie,  
w reżyserii Agaty Biziuk, przybliża dzieciom, w atrakcyjny, dowcipny sposób 
podstawową wiedzę na temat stworzeń żyjących w glebie, spełnia ważną rolę w 
kształtowaniu ich świadomości ekologicznej; pomaga również dzieciom oswoić się  
z tymi małymi zwierzątkami, a tym samym pozbyć się lęku przed nimi, miejsce: Dom 
Katolicki w Sandomierzu, 

4) 10.11.2013 r. - "Irena Nowakowska-Acedańska. Z wędrówek po 
Sandomierszczyźnie"  – nowa ekspozycja czasowa w Muzeum Okręgowym w 
Sandomierzu, wystawa prezentuje prace Ireny Nowakowskiej-Acedańskiej (1909-
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1983) popularnej malarki, graficzki i pedagoga, absolwentki Wydziału Sztuk 
Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego Państwowej Szkoły Technicznej we Lwowie, 
artystka uprawiała malarstwo sztalugowe i ścienne, grafikę warsztatową i użytkową, 
rysunek, tkaninę, a także wykonywała projekty witraży; artystka przebywała w 
Sandomierzu na plenerach w l. 50-ych i 70-ych, udawała się stąd na wyprawy w 
różne, bliższe i dalsze rejony Sandomierszczyzny, rejestrując widoki zabytkowej 
architektury; wystawę można oglądać do 31 stycznia 2014 r., 

5) 11.11.2013 r. - Sandomierskie obchody Narodowego Święta Niepodległości  - 
sandomierskie uroczystości miały w tym roku bardzo bogatą i uroczystą oprawę, 
rozpoczęły się w sandomierskiej Bazylice Katedralnej od programu słowno – 
muzycznego pt.: „Przed Twe ołtarze zanosim błaganie…” w wykonaniu 
Sandomierskiego Chóru Katedralnego,  w programie koncertu, nawiązującego swą 
głęboką treścią i symboliką do wydarzeń związanych z wybuchem Powstania 
Styczniowego, znalazły się wiesze patriotyczne oraz pieśni niepodległościowe; tuż po 
zakończeniu spektaklu odprawiona została uroczysta Msza Święta, którą celebrował 
bp dr Krzysztof Nitkiewicz Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej; dalsza część 
oficjalnych obchodów patriotycznych odbyła się na sandomierskim Cmentarzu 
Katedralnym, przed pomnikiem 2 Pułku Piechoty Legionów i 4 Pułku Saperów; po 
odśpiewaniu hymnu, złożeniu meldunku Dowódcy Garnizonu i odmówieniu wspólnej 
modlitwy wygłoszono okolicznościowe przemówienia, głos zabrał m.in. Jerzy 
Borowski Burmistrz Sandomierza, który podczas swojego wystąpienia mówił o 
wielkiej wadze Narodowego Święta Niepodległości przypominając, że dla każdego 
Polaka jest to dzień szczególny, który skłania nie tylko do wspominania chlubnych 
wydarzeń z historii narodu polskiego, ale także stawia przed nami nowe wyzwania w 
budowaniu Polski nowoczesnej, a jednocześnie wiernej tradycyjnym wartościom; 
zgodnie   z programem, w dalszej części uroczystości odbył się apel poległych oraz 
oddana została salwa honorowa, następnie przybyłe na uroczystość oficjalne delegacje 
złożyły wieńce i kwiaty oraz oddały hołd przed pomnikiem poległych w walkach 
przeciw okupantom za wolną i niezawisłą Rzeczpospolitą, sandomierskie uroczystości 
rocznicowe zakończył piknik przed budynkiem Starostwa Powiatowego, podczas 
którego serwowana była uczestnikom tradycyjna wojskowa grochówka; w 
tegorocznych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele sandomierskiego 
samorządu, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, lokalnych stowarzyszeń, 
poczty sztandarowe szkół, rycerze Chorągwi Ziemi Sandomierskiej oraz mieszkańcy 
miasta, 

6) 16.11.2013 r. – Koncert grupy „Marc Bernstein Quartet” – koncert muzyki 
jazzowej, na czele bandu, który zaprezentował się w Klubie „Lapidarium” stoi Marc 
Bernstein, wirtuoz saksofonu, znany ze współpracy     z legendami jazzu m.in. 
Branfordem Marsalisem czy Michaelem Breckere; towarzyszą mu młodzi, niezwykle 
zdolni muzycy, z dużym dorobkiem artystycznym; muzyka grana przez zespół 
oscyluje pomiędzy amerykańskim hard-bopem a europejską muzyką improwizowaną, 
co nadaje unikalny charakter i brzmienie, jako support wystąpił zespół „Opallaga 
Quartet”,  

7) 18.11.2013 r. – Katalog wystawy "Ziemia Sandomierska w pradziejach i 
wczesnym średniowieczu” - nowa publikacja Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, 
w katalogu znajduje się około 400 zdjęć ponad 730 zabytków, umieszczonych na 
stałej wystawie archeologicznej w sandomierskim Muzeum, katalog w wersji 
książkowej będzie rozprowadzany bezpłatnie do bibliotek, instytutów archeologii, 
placówek muzealnych i innych instytucji kultury w województwie świętokrzyskim i w 
całym kraju, wydawnictwo jest dwujęzyczne (w języku polskim  i angielskim), dzięki 
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czemu może trafić do najszerszego kręgu odbiorców, także za granicą; dodatkowo 
powstała wersja elektroniczna katalogu, dostępna na płycie DVD oraz strona 
internetowa www.archeologia-sandomierz.pl poświęcona tej publikacji,  

8) 19.11.2013 r. - Dzień Pracownika Socjalnego w Sandomierzu - obchody Dnia 
Pracownika Socjalnego rozpoczęła Msza Św. w Bazylice Katedralnej; następnie w 
Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu rozpoczęła się druga część 
uroczystości, w której wzięli udział przedstawiciele władz miejskich, rady miasta oraz 
instytucji kulturalnych, społecznych, placówek oświatowych, organów 
współpracujących z sandomierskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, m.in.; policji, 
straży pożarnej, urzędu pracy; słowa podziękowania i gratulacje dla wszystkich 
pracowników socjalnych, w imieniu swoim i sandomierzan, złożył Jerzy Borowski 
Burmistrz Sandomierza, gospodarz miasta wraz z Marcelim Czerwińskim 
Przewodniczącym Rady Miasta oraz Haliną Komendą Dyrektorem OPS w 
Sandomierzu wręczyli okolicznościowe dyplomy i upominki wyróżniającym się 
pracownikom socjalnym; uroczystym obchodom Dnia Pracownika Socjalnego 
towarzyszyła wystawa fotografii pt. „Troska” autorstwa Patryka Goszczyńskiego, 

9) 19.11.2013 r. – Nowe wydawnictwo poświęcone konferencji naukowej 
„Sandomierz – miasto między Wschodem a Zachodem” - publikacja jest wiernym 
zapisem obrad, łącznie z przebiegiem dyskusji i sylwetkami uczestników konferencji 
naukowej „Sandomierz – miasto między Wschodem a Zachodem”, redaktorami 
publikacji są: Krzysztof Burek oraz dr Tomisław Giergiel, w wydawnictwie znalazły 
się m.in. referaty trzech Honorowych Obywateli Miasta Sandomierza: prof. Henryka 
Samsonowicza, prof. Andrzeja Buko oraz prof. Feliksa Kiryka. 

10) 22.11.2013 r. – „Geometria przestrzeni” – wernisaż wystawy prac Mariusza 
Drzewińskiego, artysta w swojej pracy skupia się na działalności w zakresie 
malarstwa i rysunku; swoje prace prezentował na 30 wystawach indywidualnych; brał 
udział w 85 wystawach i konkursach w kraju i za granicą, miejsce: Galeria BWA, 

11) 22.11.2013 r. - Jubileusz 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego 
Czerwonego Krzyża – podczas uroczystości wręczono odznaczenia, medale, 
dyplomy oraz podziękowania najbardziej Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi 
oraz organizacjom zrzeszającym krwiodawców za ich czynne zaangażowanie w 
propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa; z rąk Jerzego Borowskiego 
Burmistrza Sandomierza dyplomy oraz okolicznościowe upominki odebrali 
pracownicy Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Sandomierzu za owocną współpracę w dziedzinie honorowego 
krwiodawstwa, opiekunowie szkolnych klubów Honorowych Dawców Krwi za 
propagowanie tej szczytnej idei wśród młodzieży, a także wieloletni działacze na 
rzecz Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, miejsce: 
Zespół Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych w Sandomierzu, 

12)  22.11.2013 r. – „Listopadowa zaduma” - spektakl uczniów Szkoły Podstawowej nr 
2 w Sandomierzu, myślą przewodnią przedstawienia były słowa biskupa Jana Chrapka 
„Żyj tak, by ślady twoich stóp przeżyły ciebie”;   w pierwszej części wieczornicy 
scenografia nawiązywała do utworu pt. „Mały Książe” Antoine de Saint-Exupery, sala 
gimnastyczna SP2 zamieniła się w pustynię kwitnącą „tysiącem” róż; uczniowie 
recytowali, między innymi, utwory takie jak: „Ręce” ks. Jana Twardowskiego, 
„Granica” Anny Kamieńskiej, „Rozmowa liryczna” Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego;   w drugiej  części reżyser przeniósł nas „do teatru”, którego 
sklepienie zdobiły freski z Kaplicy Sykstyńskiej, młodzi aktorzy w kostiumach  z 
różnych epok przypominali nazwiska i dorobek wielkich twórców, którzy dzięki 
swemu geniuszowi zapisali się w sercach i umysłach przyszłych pokoleń; 
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pomysłodawcą i reżyserem przedstawienia był ks. Adrian Morgaś, licznie 
zgromadzeni widzowie nagrodzili „artystów” owacją na stojąco, 

13) 23.11.2013 r. – „Biżuteria. Wspólny punkt widzenia.” – wernisaż drugiej edycji 
wystawy prezentującej twórczość absolwentów Katedry Biżuterii Akademii Sztuk 
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, artyści w swych pracach 
wykorzystują - poza metalami szlachetnymi i klasycznym warsztatem złotniczym - 
również inne technologie i techniki "zaimportowane" do biżuterii oraz materiały – 
obok tradycyjnych – często zupełnie "niebiżuteryjne", miejscem wystawy jest Galeria 
Otwarta   w Sandomierzu, będzie można ją oglądać do 13 grudnia bieżącego roku, 

14) 28.11.2013 r. – Spotkanie z Jerzym Sadeckim - wydarzenie kulturalne z cyklu 
„Wybitni Sandomierzanie” , spotkanie w sandomierskim Ratuszu poprowadził 
Krzysztof Burek Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, który 
słowem wstępu wprowadził zebranych w lata młodości i związki bohatera z 
Sandomierzem, w dalszej części wydarzenia Jerzy Sadecki opowiadał o swojej pracy 
zawodowej, początkach pracy reportera w „Gazecie Krakowskiej”, spotkaniach z 
wybitnymi postaciami świata literatury, chociażby z Wisławą Szymborską, 
Czesławem Miłoszem, Sławomirem Mrożkiem, publicysta opowiadał także o swojej 
najnowszej książce – „Ambasador”, w której wnikliwie przygląda się sylwetce 
Jerzego Bahra – polskiego ambasadora w Moskwie, wytrawnego dyplomaty; w 
spotkaniu uczestniczyli Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza wraz  z zastępcą dr 
Ewą Kondek, przedstawiciele instytucji kultury, przyjaciele, rodzina oraz zaproszeni 
goście,  
Jerzy Sadecki jest dziennikarzem, niezależnym publicystą, wykładowcą Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, autorem wielu 
publikacji prasowych i książek, 

15) 29.11.2013 r. – „Reggea Andrzejki” w Sandomierzu – koncert muzyki reggae w 
wykonaniu zespołu „RAP-A-DUB”, impreza przyciągnęła liczną grupę miłośników 
muzyki zrodzonej na Jamajce, skład grupy „RAP-A-DUB” tworzą: laureat 
ogólnopolskiego konkursu “Hip Hop o Katyniu” Damian “Uncle D” Wojciechowski, 
byli muzycy tarnobrzeskiej formacji „DUSZA” – Tomasz Sałata, Tomasz Baj, Marek 
Myszka oraz muzycy ze Stalowej Woli – Jan Kiedrzyński, Opatowa – Sebastian 
Szymański i Leżajska – Wojciech Hospod, podczas wieczoru andrzejkowego w klubie 
„Lapidarum”, wystąpił również gościnnie zespół „Ziemia Kanaan”.  

 
Sport 

1) 09.11.2013 r. – Dobry występ sandomierskich karateków podczas 
Ogólnopolskiego Turnieju Karate w Krośnie - w turnieju wzięło udział 260 
zawodniczek i zawodników z całego kraju, reprezentujących 23 kluby sportowe,  
w tym Sandomierski Klub Karate; rywalizacja odbywała się  w dwóch konkurencjach, 
kata i kumite; pomimo mocnej konkurencji i zaciętej rywalizacji, karatecy 
z sandomierskiego klubu stanęli na wysokości zadania i zajęli kilka czołowych 
miejsc, m.in.: Anna Statuch zajęła 1 miejsce w kategorii kumite open junior 
dziewcząt, Paulina Brzoska wywalczyła 3 miejsce w kategorii kumite open junior 
dziewcząt, Rudolf Zych zajął 3 miejsce w kategorii kumite junior do 70 kg chłopców 
oraz Jan Skobel zajął 3 miejsce w kategorii kata dzieci 2004 i młodsi; organizatorem 
zawodów był Krośnieński Klub Sportowy BUDO. 
   

Promocja 
1) 14.11.2013 r. - Tytuł Top Manager 2013 dla Jerzego Borowskiego Burmistrza 

Sandomierza – wyróżnienia najlepszym firmom i samorządom  z województwa 
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świętokrzyskiego przekazano podczas uroczystej gali   w Kieleckim Centrum Biznesu;  
zorganizowanie Wielkiej Gali Biznesu Top Manager Kielce 2013 służyło zwróceniu 
uwagi na skuteczność inicjatyw podejmowanych przez firmy i samorządy w naszym 
regionie, 

2) 20.11.2013 r. – Tytuł BURMISTRZA ROKU dla Jerzego Borowskiego 
Burmistrza Sandomierza – gospodarz Sandomierza otrzymał nagrodę   w kategorii 
BURMISTRZ ROKU w Ogólnopolskim Plebiscycie „Euro-Gmina 2012-2013”; 
dodatkowo Kapituła Plebiscytu, w oparciu o dotychczasowe działania samorządu, 
przyznała naszemu miastu Certyfikat , który jest potwierdzeniem, iż Sandomierz 
spełnia wymagania najlepszych miast Unii Europejskiej; podczas uroczystej gali 
zorganizowanej w Warszawie, wręczono nagrody przedstawicielom samorządów, 
które wykazały się najciekawszymi inicjatywami oraz imponującym dorobkiem z 
różnych dziedzin m.in.:. edukacji, bezpieczeństwa, gospodarki, turystyki i sportu, 

3) 21.11.2013 r. - Sandomierz najlepszym samorządem województwa 
świętokrzyskiego – miasto Sandomierz uzyskało tytuł Najlepszego Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego w szóstej edycji konkursu „Nasze Dobre 
Świętokrzyskie”; zaszczytny dla Sandomierza tytuł odebrał Jerzy Borowski Burmistrz 
Sandomierza podczas uroczystej gali, która odbyła się w Kieleckim Centrum Kultury; 
celem plebiscytu jest promocja wysokiej jakości produktów, usług oferowanych przez 
firmy i przedsiębiorstwa, a także najprężniej działających miast i gmin  
w województwie świętokrzyskim, 

4) 21.11.2013 r. - Wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla 
sandomierskiego OPS-u – podczas uroczystej gali zorganizowanej z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego w warszawskim hotelu Polonia, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu otrzymał wyróżnienie za zaangażowanie i realizację inicjatyw 
charakteryzujących się wyjątkową znajomością środowiska i wysoką efektywnością 
działań; wyróżnienie z rąk Pani Elżbiety Seredyn - Podsekretarz Stanu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej odebrały, Halina Komenda Dyrektor OPS w Sandomierzu, 
Dorota Tarnawska Kierownik Sekcji Świadczeń oraz Iwona Olechowska – starszy 
specjalista pracy socjalnej; sandomierski samorząd reprezentowała dr Ewa Kondek 
Zastępca Burmistrza Sandomierza, 

5) 28-30.11.2013 r. – XXI Międzynarodowe Targi Turystyczne „TT Warsaw” 2013” 
– udział przedstawicieli miasta Sandomierza w jednej z największych imprez 
targowych o profilu turystycznym w Polsce, przedstawiciele nadwiślańskiego grodu 
zaprezentowali bogatą ofertę turystyczną Sandomierza, miejsce: Centrum MT Polska 
w Warszawie, 

6) 01.12.2013 r. – Reklama Sandomierza w Moskwie - dzięki współpracy  
z Departamentem Polityki Regionalnej i Biurem Regionalnym Województwa 
Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli, baner o powierzchni 2,40 x 
1,20 m zapraszający do odwiedzania nadwiślańskiego grodu, widnieje w gablocie 
informacyjnej umieszczonej przy polskiej ambasadzie w Moskwie, baner reklamowy  
ukazujący piękno Sandomierza będzie zachęcał, mieszkańców i odwiedzających 
stolicę Rosji, do przyjazdu do naszego wyjątkowego miasta, przez cały rok. 

 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Wydział Organizacyjny UM Sandomierz 
Sandomierz, 4.12.2013 
    
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta zaprosił do ew. zadawania pytań. 
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Pan Andrzej Bolewski 
 
- Powiedział, że Pan Burmistrz, zapewne przez skromność, nie wspomniał o wyróżnieniu, 
które otrzymał. 
- Zwracając się do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza – Pana Marcelego 
Czerwińskiego Radny zapytał: „Może by Pan Burmistrz otrzymał od nas jakąś satysfakcję 
finansową ?”. 
 
Pan Jerzy Borowski -  Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Został zaproszony na galę do Zamku Królewskiego w Warszawie na uroczystość, podczas 
której otrzymał – z rąk Wicepremiera Janusza Piechocińskiego - tytuł Burmistrza roku. 
Przyznane wyróżnienie  było niewątpliwie miłym zaskoczeniem. 
- Jednocześnie Sandomierski Samorząd został uznany za najlepszy samorząd  
w Województwie Świętokrzyskim za 2013 rok (Powyższe wyróżnienie Pan Burmistrz odebrał 
w ubiegłym tygodniu) 
- Dziękuje  wszystkim, którzy solidarnie na ten sukces pracowali. 
 
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady 
Miasta  zamknął dyskusję. 
 
Ad.  6 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
gruntowej. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że: 
- Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Projekt uchwały był opiniowany przez komisje – jak niżej. 
 
Pan  Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – zaprosił  do dyskusji.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej  nieruchomości 
gruntowej. 
 
(Wynik głosowania:  21 „za”, 0 „przeciw”,  0  „wstrzymujących się” od głosu) 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XXXV/361/2013  

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej. 
 
Ad. 7  
Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej.   
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Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że projekt uchwały był 
opiniowany przez komisje – jak niżej. 
 
Pan  Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
  
W związku z wnioskiem  Radnego – Pana Jacka Dybusa – o odczytanie projektu uchwały, 
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek i w jego wyniku:  2 „za”,  
18 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 1 osoba nie głosowała -  
stwierdził, że  projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – zaprosił  do dyskusji.  
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Miasto przekazuje różnym podmiotom nieruchomości (grunty, budynki) nie znając nawet 
szacunkowej wartości darowizny. 
- Na poprzedniej sesji samorząd Sandomierza przekazał Policji 30 tys. zł na zakup samochodu 
(dofinansowanie), dzisiaj przekazuje działkę, a Radni nie wiedzą (nawet szacunkowo) o jakie 
kwoty chodzi. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Za wycenę trzeba rzeczoznawcy zapłacić. 
- Grunt na którym stoją garaże jest wart 30 – 40 tys. zł. 
- Garaże stojące na tej działce nigdy nie były własnością Miasta, a „Policja ma pieniądze to 
niech remontuje”. 
- Nie chodzi o jakąś zawrotną kwotę i nie ma potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów. 
 
Pan Maciej Stępień  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Nie kwestionuje tej darowizny. 
- Są chyba urzędnicy, którzy potrafią oszacować ± ile kosztuje m² działki w centrum 
Sandomierza. 
- Chce, aby Mieszkańcy Sandomierza wiedzieli ile samorząd miejski przekazuje na rzecz 
Powiatu (Straż Pożarną, Policję, Szpital, ulicę Staromiejską, Żeromskiego itd.) 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że Miasto nie przekazuje działki Staroście, tylko na rzecz Skarbu Państwa. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
„A Starostwo jest ostatnim ogniwem Skarbu Państwa.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  



 13

 
Powiedział, między innymi, że: 
- Starostwo pełni dwie funkcje, działkę Miasto ma przekazać Policji. 
- W Urzędzie Miejskim nie ma pracownika, który mógłby dokonać wyceny nieruchomości. 
- Działka jest warta 30-40 tys. zł, a garaże wymagają remontu i ich wartość jest trudna do 
oszacowania. 
 
Pan Jacek Dybus  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- O tę darowiznę wystąpił Starosta Sandomierski. 
- Prosił o odczytanie projektu uchwały, aby pokazać, że Miasto współpracuje ze Starostą. 
 
Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej. 
 
(Wynik głosowania:  21„za”, 0 „przeciw”,  0  „wstrzymujących się” od głosu) 
I stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XXXV/362/2013  

w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej. 
  
Ad.  8 
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku  
rolnego.       
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Odczytał pismo, w którym Świętokrzyska Izba Rolnicza opiniuje pozytywnie projekt  
omawianej uchwały (jak Załącznik do protokołu) 
-  Poprosił o opinię komisję merytoryczną Rady Miasta Sandomierza. 
            
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Następnie Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – zaprosił  do dyskusji.  
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Chce zwrócić uwagę na  pewien aspekt dotyczący obniżenia podatku od gruntów rolnych. 
                - W Sandomierzu jest deficyt działek przeznaczonych pod budownictwo i ceny     
                   tych działek są bardzo wysokie. 
                -  Jednocześnie wiele osób posiada grunty rolne (traktując je jak lokatę kapitału),  
                   które w jakiejś część można by było przeznaczyć pod budownictwo  
                   jednorodzinne. 
                 - Obniżając ceny podatku utrwalamy ten niezbyt korzystny trend: opłaca się   
                   bowiem lokować w nieruchomości rolne, bo podatki od tych nieruchomości są  
                   relatywnie niskie. 
Kończąc wypowiedz radny powiedział, że nie jest zwolennikiem obniżenia podatku rolnego, 
bo utrwalamy negatywne zjawisko. 
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że; 
- Zgadza się z Przedmówcą tylko w części. 
- Proponowana zmiana wynika z rozporządzenia, a podatek rolny będzie na poziomie roku 
ubiegłego. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Aby kupić grunt rolny w Sandomierzu trzeba mieć wykształcenie rolnicze lub ogrodnicze. 
- Podatki rolne należy obniżyć, bo „ludziom na wsi źle się dzieje”. 
- Należy dać szansę tym, którzy chcą się rozwijać i pracować. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, że w stosunku do roku ubiegłego nie jest to ani podwyżka, ani 
obniżka – Jest to obniżka w stosunku do tego co ustanowił Minister. 
 
Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Radny myśli o lokatach, bo jest Dyrektorem Banku. 
- Należy dać ludziom szansę „tak jak powiedział Pan Maciek”. 
 
Wobec braku dalszych  głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego.       
 
(Wynik głosowania:  20„za”, 0 „przeciw”,  1 osoba  „wstrzymała się” od głosu) 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XXXV/363/2013  

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji  
podatkowych 
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię merytoryczną 
komisję. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że komisja 
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
 Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że za zgodą Rady projekt uchwały nie zostanie odczytany.  
- Zaprosił do dyskusji. 
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Pan Jacek Dybus 
 
Zapytał: Czy nowe deklaracje Mieszkańcy otrzymają pocztą?  
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że deklaracje należy wypełniać wyłącznie w przypadku jakichś zmian, bo „nie  
ma potrzeby tworzenia dodatkowych papierów”. 
 
  Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń, Pan Marceli  Czerwiński – Przewodniczący Rady 
Miasta: 
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych, 
 - Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza w wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”,     
0 „wstrzymujących się”  podjęła                                                                                                                                                                                                                     
 

Uchwałę NR XXXV/364/2013 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji pod atkowych 

 
Ad.  10 
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia zwolnień w podatku od  
nieruchomości     
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że: 
- Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
- Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja, 
której przewodniczył, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Następnie Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – zaprosił  do dyskusji.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia  
zwolnień w podatku od nieruchomości.     
(Wynik głosowania:  17„za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” od głosu, 3 osoby nie 
głosowały) 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXXV/365/2013 
uchylającej uchwałę w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości 

 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – ogłosił 10. minutową przerwę. 
 
Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok.   
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
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Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że: 

- Przedmiotem obrad jest wersja II projektu uchwały. 

-  Prosi o przybliżenie wprowadzonych zmian w stosunku do wersji pierwotnej projektu 
uchwały. 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Wyjaśnił  potrzebę wprowadzenia zmiany. 
 
Opinie komisji:  
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że komisja 
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Pan Maciej Stępień  

Poprosił o wyjaśnienie zapisu na stronie 6. Załącznika Nr 1 punkt 2. 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  

Udzielił wyjaśnień. 
 
Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
   Wynik głosowania: 21 „za”,  0 „przeciw”,  0  „wstrzymujących się” od głosu. 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXXV/366/2013 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok. 

 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie 
przetargowym budynku  położonego w Sandomierzu przy ulicy Przemysłowej, działka   
nr ewid. 1352/28 
 
Opinie komisji: 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że komisja 
której przewodniczył zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Zbigniew Rusak  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług - 
opinia pozytywna. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Marek Jarema  
 
Powiedział, że na posiedzeniu komisji zostało ustalone, że projekt uchwały zostanie 
uzupełniony o mapkę. 
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- W tej chwili nie ma mapki (i przybliżył werbalnie lokalizację działki). 
- Obecnie ten teren jest traktowany jak szalet miejski. 
- Są zainteresowani tym terenem i do kasy miejskiej z tego tytułu wpłynie ok. 300 tys. zł. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Pytanie: 
- Do Pana Burmistrza: Kto to są ci „Oni” ? 
- Do Radcy prawnego: Czy ta decyzja leży w kompetencji Rady (Radny ma wątpliwości  
i prosi o wyjaśnienie) 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że jako Burmistrz może jedynie bez zgody rady zawierać umowy „do lat 3”. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Sprawdził przepisy, na które w projekcie uchwały powołuje się Pan Burmistrz. 
- Być może się myli – dlatego  prosi o wyjaśnienie. 
 
Pani Bernadetta Marek –Fołta – Radca prawny UM 
 
Powiedziała, między innymi, że: 
- Rada wyraża zgodę, jeżeli wynajem dotyczy okresu powyżej 10. lat. 
- Nie ma znaczenia jaki jest tryb przetargowy. 
- Rada nie decyduje również czy przetarg się odbędzie czy nie. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, że: 
- Nie zgadza się. 
- Nie jest to zgodne z ustawą o gospodarce nieruchomościami. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- „Kto to jest ten oferent.” 
- O załączniku graficznym do omawianego projektu uchwały mówiono na kilku komisjach. 
- Chciałby mieć w/w załącznik, bo „Chciałbym wiedzieć za czym głosuję”. 
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Pan Jacek Dybus 
 
Zapytał: 
- Czy omawiany teren zostanie uwzględniony w przypadku, gdy w ciągu tych 10. lat ten teren 
zostanie zagospodarowany ? 
- Czy to znaczy, że będzie drugi gospodarz ? 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
„To nie jest teren Placu.” 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, że: 
- To jest teren Placu, nawet wjeżdża się  „z Placu”. 
- Plac Targowy nie może być w stanie w jakim jest, wymaga wcześniejszego 
zagospodarowania i co wówczas „będzie się dziać z tym obiektem”? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- „Nie przewidujemy tam rewolucji.” 
- Można jedynie ulepszyć system opłat, zlikwidować część stoisk, uregulować spady wód 
opadowych. 
- W warunkach umowy zostaną określone warunki dzierżawy – Wynajmujący może jedynie 
dostać zgodę na wjazd od strony placu „raz na jakiś czas” w okresie zagospodarowywania 
obiektu. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Podobne pytania zadawał na posiedzeniu komisji i ta dyskusja nie powinna odbywać się 
podczas obrad Rady. 
- „Powołaliśmy spółkę jaką jest Rynek Hurtowy i na tej Giełdzie powinno się coś dziać.” 
-  Cały czas wnioskuje, aby Plac 3. Maja zwrócić Mieszkańcom Sandomierza. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – w związku z brakiem kolejnych  
zgłoszeń Pan Przewodniczący  
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody  na wynajem  na okres 
10 lat w trybie przetargowym budynku położonego w Sandomierzu przy ulicy Przemysłowej , 
działka nr ewid. 1352/28 (Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos  „wstrzymujący 
się”) 
- Stwierdził, że Rada  Miasta Sandomierza podjęła 
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Uchwałę Nr XXXV/367/2013 
w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie przetargowym 

budynku położonego w Sandomierzu przy ulicy Przemysłowej, działka nr ewid.1352/28. 
 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw  
z zakresu administracji publicznej. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady.  
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący  Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
której przewodniczył zaopiniowała omawiany projekt uchwały pozytywnie. 
Pani Mariola Stępień  – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
i Zdrowia – opinia pozytywna. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji  Pan  Marceli Czerwiński  
– Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 osób „ wstrzymało się ”  od głosu 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                                     Uchwałę Nr XXXV/368/2013 
w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej. 
 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia  „Gminnego Programu Wychodzenia  
z Bezdomności”.   
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisję 
merytoryczną Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pani Mariola Stępień  – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
i Zdrowia – opinia pozytywna. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Marek Jarema 
 
Powiedział, że w tytule projektu uchwały należy dopisać literę  „z”   - „wychodzenia z 
bezdomności” 
 
Wobec braku kolejnych zgłoszeń w dyskusji  Pan  Marceli Czerwiński  
– Zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały przyjęcia  „Gminnego 
Programu Wychodzenia z Bezdomności”.   
 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących   się” od głosu 
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- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXXV/369/2013 
w sprawie  przyjęcia  „Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności”. 

 
Ad. 15  
Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta  
Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi   
działalność pożytku  publicznego na 2014 rok.    
 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poprosił o opinie 
komisje merytoryczne Rady Miasta.  
 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  - opinia 
pozytywna. 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna 

 
Pan Andrzej Bolewski  
 
Zaapelował, aby jak najwięcej „angażować te podmioty”, „stwarzać możliwości” i  warunki 
dla podmiotów  prowadzących działalność pożytku publicznego. 
 
Wobec braku kolejnych  głosów w dyskusji  Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza: 
-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 
współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi  działalność pożytku  publicznego na 2014 rok.    
- Na podstawie wyników głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się” od 
głosu stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 

Uchwałę Nr XXXV/370/2013 
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Sandomierza 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność 
pożytku  publicznego na 2014 rok.    
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Sandomierz z Organizacji  
Turystycznej  „Szlak Jagielloński”.    
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisję 
merytoryczną. 
 
Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  
i Promocji  powiedział, że  komisja  której przewodniczy, zapoznała się z w/w projektem 
uchwały - z uwagi na brak quorum nie podjęła decyzji. 
 
Pan Maciej Skorupa – Radny Miasta Sandomierza 
 
Zapytał: ”Ile tracimy na tym członkostwie?” 
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Miasta Sandomierza  
 
„6 tys. zł.” 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, że podobno istnieje możliwość zawieszenia członkostwa w Związku. 
 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza  
 
Powiedziała, że: 
- Zgodnie że Statutem Organizacji nie ma możliwości zawieszenia członkostwa. 
- Istnieje natomiast możliwość ponownego wstąpienia. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, że w sumie Miasto zapłaciło ok. 50 tysięcy zł. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza -  wobec braku 
kolejnych  głosów w dyskusji: 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 
   0 „wstrzymujących się od głosu” 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza 
 

Uchwały Nr XXXV/371/2013 
 w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Sandomierz z Organizacji Turystycznej  
„Szlak Jagielloński”. 
 
Ad. 17  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2013 - 2026 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
  Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Przypomniał, że jest to projekt uchwały wprowadzony do  Porządku obrad dzisiejszej sesji.    
- Poprosił o zabranie głosu Skarbnika Miasta. 
 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta  
 
Wyjaśnił potrzebę zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 
2013 - 2026 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta -  wobec braku  głosów w dyskusji: 
-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Sandomierz na lata  2013 – 2026.  
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących   się” od głosu.  
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
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Uchwały Nr XXXV/372/2013 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013 – 
2026 
 
Ad. 18 
Przyjęcie Harmonogramu Dyżuru radnych Miasta Sandomierza 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że  w ostatnim okresie: 
        - Nie odbyło się kilka komisji Rady Miasta z uwagi na brak quorum. 
        - Podobnie  bywa z frekwencją podczas  Dyżuru radnych – Prośba o większą dyscyplinę.   
-  Zapytał: Czy są  wnioski, uwagi dot. przedstawionego Harmonogramu Dyżurów Radnych? 
- W związku z brakiem wniosków poddał pod głosowanie przyjęcie Harmonogramu Dyżuru 
radnych Miasta Sandomierza 
- I wyniku głosowania: 21  „za”,  0 „przeciw”, 0  „wstrzymujący się” stwierdził przyjęcie 
przez Radę Miasta Sandomierza Harmonogramu Dyżuru radnych Miasta Sandomierza 
 
Ad. 19 
 
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne. 
  
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta przedstawił korespondencję 
kierowaną do Przewodniczącego Rady Miasta w tym, między innymi, pismo: 
       -  Mieszkańców ulicy 11 Listopada w Sandomierzu w sprawie  zmiany lokalizacji  
          istniejących przystanków  na Dworcu PKS. 
       -  Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w Kielcach dot. skargi PTTK Oddział  
          w Sandomierzu. 
       - Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu z prośbą o  
          wycofanie  tytułów egzekucyjnych  w stosunku do tej Uczelni. 
       - Ministerstwa Zdrowia  w sprawie skargi Pani W. B.*) – Mieszkanki  
         Sandomierza. 
(Wszystkie dokumenty są do wglądu w biurze Rady Miasta Sandomierza.) 
Następnie Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  
- Powiedział, że  w okresie  miedzy sesjami odbyło się  wiele uroczystości , spotkań -  między 
innymi: 
           - 20.  lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej  przy Portowej 24 w Sandomierzu. 
           - Promocja Albumu Pana Marka Bronkowskiego  pt. „Sandomierskie Pomniki”. 
           - Dzień Pracownika Socjalnego – na zaproszenie Ośrodka Pomocy  
             Społecznej w Sandomierzu. 
           - Prelekcja na temat  europejskich funduszy  (2. godzinne spotkanie, które odbyło się  
             Sandomierskim Zamku) 
           - Spotkanie Członków Partii Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 
           - Uroczyste obchody Święta Niepodległości( w którym uczestniczył  wraz z wieloma   
              Radnymi)  
- Poinformował, że Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
uczestniczył w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
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Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta:   
 
Powiedział, że ostatnie Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki 
dotyczyło głównie zmian w budżecie oraz spraw związanych z budową schroniska dla 
zwierząt. 
 
Następnie Pan Przewodniczący powiedział, że: 
 - Członkowie  Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zapraszają na otwarcie wystawy pt.  
   „Warto być Polakiem”, której otwarcie  odbędzie się 8 grudnia 2013 roku przed  
   Sandomierskim Ratuszem o godzinie 11,30. 
- Państwo Radni otrzymali od  Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza  
  zaproszenie na Spotkanie opłatkowe  -  24 grudzień 2013 r.  do Ratusz 
- Sesja tzw. budżetowa została zaplanowana  w dniu 18 grudnia br. 
- Materiały na w/w sesję  Państwo Radni  otrzymali zgodnie ze  Statutem Miasta w  dniu   
  wczorajszym. 
- Prosi o przygotowanie Sprawozdań z prac  komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  oraz  
  o przygotowanie Planów pracy  komisji  oraz propozycji  do Planu Pracy Rady Miasta  
  Sandomierza na rok przyszły. 
 
Ad. 20 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
 
Pan Andrzej Bolewski  
 
Prosi o informację na temat : 
-  Co dalej z ulicą Lwowską i mostem w Sandomierzu ? 
- „Państwo dało mieszkania, ludzie czerpią korzyści z nie wyburzonych nieruchomości”  
  
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Inwestycja „Lwowska-bis”  nie została wykreślona z wykazu zadań do realizacji (czekają   
tylko na pieniądze) – Podobnie jest z mostem. 
- Jako Burmistrz Miasta w/w sprawy monitoruje. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, między innymi: 
- Pan Burmistrz w swoim wystąpieniu „o bieżących sprawach miasta”  nie wspomniał, że  
w ubiegłym tygodniu  został otwarty „Mój rynek” przy Placu 3. Maja. 
- Rozmawiał z handlującymi, którzy „nie mają zamiaru tam handlować” i  mają nadzieję na 
powrót na płytę  Placu 3. Maja. 
- Trudno się dziwić powyższemu, bowiem nastąpił również znaczący wzrost opłat, a obiekt 
(wybudowany za 1 mln zł) nie jest funkcjonalny. 
- Podobno kupcy złożyli wniosek w tej sprawie  do Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu 
i Usług – Należałoby wysłuchać Ich racji i rozwiązać sprawę ku zadowoleniu wszystkich 
stron. 
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Pan Piotr Majewski 
 
Powiedział, że: 
- Dziękuje Pani Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej za dotychczasową współpracę. 
- Z informacji uzyskanej od pracownika Policji wynika, że  4 kamery nie funkcjonują.  
- Na dzień dzisiejszy  Miasto nie jest „zabezpieczone przy wylotach miasta w kierunku na  
   Lublin, Kraków, Radom”.  
- Komisja Praworządności wielokrotnie zgłaszała wnioski, aby „coś z tym monitoringiem 
   zrobić”. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
- Zaprosił ”wszystkich Polaków”  bardzo serdecznie  na  wystawę  pt. „Warto być Polakiem”, 
której otwarcie  odbędzie się 8 grudnia 2013 roku przed Sandomierskim Ratuszem o godzinie 
11,30. 
- Powiedział, że patronat na w/w Wystawą objął  Pan Krzysztof  Lipiec – Poseł na Sejm RP, 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza oraz Komitet Miejski „Prawa  
i Sprawiedliwości” w Sandomierzu. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, że  
-  Rozumie, że Ci którzy nie przyjdą na spotkaniem również są Polakami. 
-  Ulega likwidacji Sandomierskie Kolegium Językowe, które mieści się w budynku 
przekazanym szkole przez Miasto (Niegdyś siedziba Urzędu Miasta) 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, że: 
-  Trwa wyjaśnianie własności budynku  - „Szukamy dokumentów potwierdzających 
własność Miasta”. 
- Decyzje podjął ówczesny Zarząd Miasta - Nie ma jednak dokumentów potwierdzających  
jednoznacznie własność  Miasta. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, że  
- Często przekazujemy pieniądze i nieruchomości prywatnym uczelniom. 
- Jest rozczarowany funkcjonowaniem Sandomierskich uczelni - Liczył na więcej, miał 
nadzieję, że  Sandomierz będzie ośrodkiem akademickim. 
- Chce wiedzieć kto w przypadku rozwiązania Uczelni  „bierze ten majątek”. 
- „Rozdajemy majątek” nie zabezpieczając należycie interesu Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Pan Andrzej Bolewski „był w tym czasie w Zarządzie Miasta”. 
- Obiekty zostały przekazane wyłącznie na potrzeby oświatowe - „Jeżeli nie, to zwraca do 
Miasta”. 
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- W przypadku Mariackiej 1 brakuje dokumentów z posiedzenia Zarządu Miasta, kiedy 
Burmistrzem był Pan Tomasz Panfil. 
- Kolegium Językowe w Sandomierzu nie było szkołą prywatną (”płacił Marszałek”)\ 
-  Kolegium powstało, aby wykształcić nauczycieli języków obcych dla szkół podstawowych  
i gimnazjów. 
- Aby nauczać w Kolegium Językowym, wystarczyło mieć wykształcenie podobne, jak do 
pracy w przedszkolu. 
- W szkole wyższej należy się wykazać co najmniej doktoratem.   
 
Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi, że: 
- W Sandomierzu mieszka od 6 lat. 
- Obserwuje trudną sytuację gołębi skazanych na  „łaskawość mieszkańców”, żywiących się 
na przystankach, śmietnikach.  
- Otrzymała informację, że  gołębie mają być dokarmiane przez Urząd Miasta. 
 
Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Nawierzchnia drogi przy ulicy Czereśniowej jest zła, „tam można urwać koło”. 
- Również realizowana przy w/w ulicy kanalizacja „doszła tylko do Pana K.*)”. 
- Cieszy się, że będzie realizowana ulica Lubelska, ale chciałby wiedzieć kiedy zostanie 
poszerzona ulica Czereśniowa, o której wszyscy zapomnieli („i lampy też nie świecą”) 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Gmina ma obowiązek kanalizować Miasto. 
- Rada Miasta przyjęła program kanalizacji Sandomierza. 
- Przy ulicy Czereśniowej zrobiono tyle, na ile wystarczyło pieniędzy. 
- „Pierwszy raz słyszy” od Pana Piotra Majewskiego o niesprawnych kamerach (Komendant 
Policji pisał pismo, że nie świecą lampy) 
- Odnośnie instalowania kamer, to zdania są podzielone - Nie wszyscy chcą być 
monitorowani (podglądani?) 
 
Pani Mariola Stępień 
 
Powiedziała, miedzy innymi, że: 
- Z informacji, jakie uzyskała w PGKiM wynika, że prace przy ulicy Czereśniowej będą 
kontynuowane, a droga zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. 
- Chwilowo nie było oświetlenia, bo Firma wykonująca prace uszkodziła kabel energetyczny. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, ze; 
- Wraca do sprawy  Zieleniaka „Nasz Rynek” 
- Uważa, że  wiata  „jest nie przemyślana w swojej konstrukcji” np. jest za wysoka. 
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Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Hala targowa budzi wiele emocji, ale została wykonana zgodnie z projektem. 
- Jest oczywiste, że nie spełnia oczekiwań wszystkich handlujących – Niektórzy oczekiwali 
obiektu zamkniętego, ogrzanego, z możliwością składowania towarów w okresie zimy. 
- Jest Regulamin, który określa zasady funkcjonowania obiektu - np. każdy dzień jest 
odrębnym dniem handlowym. 
– Trzeba dać sobie trochę czasu - obiekt funkcjonuje dopiero 3 dni.   
- Na wnioski przyjdzie czas.  
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Należy mieć nadzieję, że to nie jest rynek hurtowy - Ten odbywa się przy ulicy 
Przemysłowej. 
- Jego zdaniem handel na tym Placu nie powinien odbywać się w ogóle. 
- Plac 3. Maja należy udostępnić społeczeństwu, a prokurator powinien wyjaśnić kto  
odpowiada za zdewastowanie płyt dolomitowych. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, że 
- Nie byłoby problemu, gdyby sprawę konsultowano z zainteresowanymi, w tym  
z handlującymi (którzy też płacą podatki). 
- Radny w dniu dzisiejszym kilkakrotnie rozmawiał z kupcami, którzy „ wymagają pomocy”. 
  (Nawet WC przy Placu 3. Maja jest nieczynne) 
 
Pan Andrzej Gleń 
 
Powiedział, że oddaje swój głos Mieszkańcowi Sandomierza „niech wyjdzie 
usatysfakcjonowany”. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Pan Burmistrz przyniósł ten temat na sesję i przedstawił go - „Nie wyciągną tej wiaty  
z rękawa”. 
- Był jednym z niewielu, którzy głośno protestowali  przeciwko takiemu sposobowi  
budowania: Ta wiata  zdeterminuje  zabudowę pozostałej części Placu. 
- „Ja to mówiłem głośno, Państwo mnie przegłosowaliście, a teraz  podnosicie larum, że wiata 
Wam się nie podoba.” 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Zwracając się do Przedmówcy powiedział, między innymi, że: 
- Przypomina, iż głosował za uchwałą, w której była mowa o ucywilizowaniu handlu 
detalicznego w rejonie Placu 3. Maja. 
- Radnym nie został przedstawiony do konsultacji żaden projekt. 
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- „Podejrzewam, że ta wiata nie odpowiada naszym warunkom klimatycznym, bo jest za 
wysoka” (w godzinach handlu będą wisieć różne osłonki). 
 
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Jest żenujące to co dzieje się w Sandomierzu: sprawa Muzeum Okręgowego, konflikt  
z PPTK, konflikt z WSHP, sprawa Giełdy („wyparowane 800 tys. zł), płyta „bohatera serialu 
za pieniądze Miasta”). 
- Pan Burmistrz ma pomysły, Radni ich nie mają, nie reagują również we właściwym czasie  
i są współwinni tej sytuacji. 
- Należało zastanowić się wcześniej jak ma funkcjonować Muzeum i jak ma być finansowane. 
– Dzisiaj – jak słychać brakuje pieniędzy na wypłaty dla pracowników Muzeum. 
- Na korytarzu Urzędu Miejskiego przybywają kolejne dyplomy, w tym: ”Rada jest 
najlepszym samorządem” 
Chce wiedzieć za czyje to pieniądze, bo „ci co wymyślają te konkursy każą sobie najpierw  
płacić”. 
To jest kupowanie dyplomów. 
- Zwraca się do Komisji Budżetu i Finansów o sprawdzenie wydatków (w tym: ile kosztowały 
obchody 75. lecie przyłączenia  prawobrzeżnego Sandomierza). 
- Przygotowany budżet jest budżetem wyborczym: będą podwyżki dla urzędników, dla 
Burmistrza, a dla Mieszkańców podwyżki „podatków, śmieci, opadowe, deszczowe” 
- Zwraca się do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza, aby nie udawał rzecznika 
prasowego Pana Burmistrza, bo „Pan Burmistrz da sobie radę”. 
- Należy znaleźć inną formułę na działalność tej Rady i na współdziałanie z Mieszkańcami. 
- W tej chwili Sandomierz jest chory w wielu dziedzinach życia. 
 
Mieszkaniec Sandomierza  
 
Powiedział o: 
- Ulicy Czereśniowej w Sandomierzu. 
- Funkcjonowaniu parkingów. 
 
Pan Z. R.*)  - Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, że odkąd pamięta, przy Placu 3. Maja zawsze był  „Zielony rynek”, a teraz 
„ciuchy, nie ciuchy”. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta - zamknął dyskusję.  
 
 
Ad. 21 
Zamknięcie obrad. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie 
Porządku obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XXXV sesję Rady 
Miasta Sandomierza. 
  
                                                      
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
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                                                                                                Marceli Czerwiński                                
                                                                                                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. z 2001 r., Nr 112, poz. 
1198 ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


