
Protokół Nr 43 

z XLIII sesji Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 8 czerwca 2017 roku 

 

zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.). 

 

Godzina rozpoczęcia sesji: 15:00 

Godzina zakończenia sesji: 15:30 

Sesję otworzył, prowadził i zamknął Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza.  

 

Ad. 1  

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

 

Sesję nadzwyczajną otworzył radny Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 

„Otwieram XLIII sesję Rady Miasta Sandomierza”. 

 Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że podstawą zwołania 

sesji jest wniosek Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 czerwca 2017 roku. Przewodniczący 

Rady Miasta na podstawie listy obecności stwierdził quorum obecnych było 18 radnych.  

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecni radni: Pan Marcin Marzec, Pan Janusz Czajka, Pan Zbigniew Rusak. Radni 

usprawiedliwieni. 

Usprawiedliwienia radnych stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 

Na XLIII sesji Rady Miasta Sandomierza obecni byli: Burmistrz Miasta Sandomierza 

Pan Marek Bronkowski, Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza Pani Katarzyna Zioło, 

Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Pani Lidia Sulicka – Tworek oraz 

Pan R. G.* -  z firmy Graczkowski – Dotacje Sp. z o. o. w Kielcach. 

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 2 

Powołanie sekretarza obrad. 

 

Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta zaproponował na sekretarza obrad 

radnego Andrzeja Judę. Radny Andrzej Juda wyraził zgodę. Pan Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie za kandydaturą radnego 

Andrzeja Judę.  

 

Wynik głosowania:  

„za” - 18 radnych,  

„przeciw” – 0 radnych,  

„wstrzymało się” 0 radnych.  
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Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wybór radnego Andrzeja Judę na 

sekretarza obrad. 

 

Ad. 3  

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił porządek 

obrad, jak niżej:  

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

2. Powołanie sekretarza obrad.  

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji  

    Miasta Sandomierza na lata 2016-2023”. 

5. Zamknięcie obrad. 

 

Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

przyjęciem porządku obrad.  

 

Wynik głosowania:  

„za” 18 radnych,  

„przeciw” 0 radnych,  

„wstrzymało się” 0 radnych.  

 

Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie porządku 

obrad.  

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Miasta 

Sandomierza na lata 2016 -2023”.   

 

Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że na temat 

projektu uchwały obradowała Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta.   

Przewodniczący tej komisji radny Marceli Czerwiński powiedział, że opinia jest pozytywna 

dot. procedowanej uchwały. Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

otworzył dyskusję.  

Głos zabrał Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza, który przypomniał, że 30 

grudnia 2016 roku Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę w sprawie Rewitalizacji Miasta 

Sandomierza na lata 2016-2023. Program ten został złożony do Departament Polityki 

Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w dniu 12 stycznia 2017 roku. Odpowiedź 

ze strony Urzędu Marszałkowskiego dotarła 24 kwietnia 2017 roku. A 27 kwietnia 2017 roku 

ostateczne uwagi do co tego programu. Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że są to 

drobne uwagi, a w dwóch przypadkach znaczne dot. wykonania oceny terenów nie objętych 

tym programem. Ta praca została wykonana do dnia 5 czerwca 2017 roku. Burmistrz Miasta 
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Sandomierza wyraził nadzieje, że w dniu dzisiejszym Rada Miasta Sandomierza podzieli te 

uwagi i przyjmie w drodze uchwały ten zaktualizowany program.  

Głos zabrał R. G.* z firmy Graczkowski – Dotacje Sp. z o. o. w Kielcach, autor programu 

„Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-2023”. R. G.*, powiedział, że zmiany są 

kosmetyczne, pomimo dużej pracy, ale dzięki Wydziałowi Organizacyjnemu Urzędu Miasta 

Sandomierza udało się wyłuskać dodatkowe materiały statystyczne, które pokazały faktyczne 

problemy społeczne na poszczególnych obszarach. Urząd Marszałkowski w Kielcach przekazał 

uwagi dot. tych problemów, które trudno było zdiagnozować w gminie miejskiej. Wszystkie w 

większości gminy miały uwagi ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Zmiany dotyczyły                

3 punktów i wprowadzenia dodatkowego punktu ukazującego tereny zdegradowane. R. G.* 

dodał, że opierano się przy tworzeniu tego programu na lokalnym programie rewitalizacji                   

a podstawą prawną jest ustawa o samorządzie gminnym. Dodał, że Rada Miasta Sandomierza 

ma w związku z tym prawo do nawet comiesięcznej aktualizacji i zmian w tym programie.          

R. G.*, powiedział, że długo wprowadzano zmiany w programie, gdyż trzeba było czekać na 

informacje ze strony Policji i Urzędu Pracy w Sandomierzu. Program może maksymalnie objąć 

30% ludności gminy i 20% powierzchni miasta. Miasto Sandomierz ubiega się o 20 mln zł 

dofinansowania do różnych projektów.  

Głos zabrał Radny Andrzej Anwajler i powiedział, że w programie nie powinno być mowy              

o usunięciu drzewa przy Ratuszu, gdyż zostało ono już wycięte. Następnie głos zabrał Radny 

Robert Pytka, który stwierdził, że przy analizie terenów zdegradowanych zauważył, że są 

spadki i są wzrosty przy poszczególnych wskaźnikach i czy mogą one skutkować na ocenę tego 

programu. R. G.* z firmy Graczkowski – Dotacje Sp. z o. o. w Kielcach powiedział, że najpierw 

trzeba wskazać w programie tereny zdegradowane a później dopiero z tych terenów są 

wybierane tereny najgorsze, które będą wspierane. R. G.* dodał, że najważniejsze jest to                  

w programie, że wskazane są problemy społeczne na tych terenach i to jest oceniane, a ponadto 

przedsięwzięcia w programie będą rozwiązywały te problemy i będą rozwijać te tereny. R. G.* 

powiedział, że w jego odczuciu Miasto Sandomierz ma duże szanse na otrzymanie wsparcia 

finansowego. Głos zabrała Pani Z. W.*, mieszkanka Sandomierza, która poprosił o szczegółowe 

omówienie tych uwag, które zgłosił Urząd Marszałkowski w Kielcach. R. G.* powiedział, że te 

uwagi to: wskazanie terenów zdegradowanych i terenów rewitalizacyjnych, prezentacja 

wyznaczonego terenu zdegradowanego, czyli techniczne poprawienie wyglądu treści 

programu, charakterystyka projektów i przedsięwzięć oraz spójność cech programu 

rewitalizacji.                  

Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zamknął dyskusję. I zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji 

Miasta Sandomierza na lata 2016 -2023”.  

 

Wynik głosowania:  

„za” 18 radnych,  

„przeciw” 0 radnych,  

„wstrzymało się” 0 radnych.  
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Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLIII/547/2017 

w sprawie przyjęcia aktualizacji  

„Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-2023” 

 

Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza podziękował wszystkim 

obecnym na sesji, mieszkańcom miasta, Panu Burmistrzowi Miasta Sandomierza wraz                      

z pracownikami, Panią i Panom radnym.  

 

Ad. 5 

Zamknięcie obrad. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie 

porządku obrad. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 

„Zamykam XLIII sesję Rady Miasta Sandomierza”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Protokół sporządził: 

Sebastian Rutyna 

Inspektor 

Wydział Organizacyjny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).  
 

Piotr Chojnacki 
Przewodniczący 

Rady Miasta Sandomierza 


