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                                                            Protokół  Nr  9 
                                        z  IX sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                          22 kwietnia   2015 roku –  Ratusz 

 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji –  12.50 
 
 
Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                  Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył IX sesję 
Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym Pana Marka Bronkowskiego 
– Burmistrza Miasta Sandomierza, Panią Katarzynę Zioło – Asystent Burmistrza 
Sandomierza, Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Przedstawicieli 
Spółek Komunalnych oraz zgromadzonych Gości, w tym  przede wszystkim Przedstawicieli 
Związku Sybiraków oraz Panie i Panów Radnych. 
 
W  IX sesji udział wzięło 18  Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak w załączonej Liście 
obecności.  
Radni – Pan Tomasz Frańczak, Pan Marcin Marzec  oraz Pan Sylwester Łatka  zostali 
oddelegowani  i  w dniu dzisiejszym uczestniczą  w szkoleniu na temat: „Procedura  
absolutoryjna 2014  ze szczególnym  uwzględnieniem  roli Komisji Rewizyjnej.”                   
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Robert Pytka na podstawie listy obecności stwierdził 
quorum.   
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił zebranych o 
powstanie oraz o  zabranie głosu Pana Krzysztofa Nowackiego – Przewodniczącego Miejskiej 
Komisji Wyborczej w Sandomierzu. 
 
Pan Krzysztof Nowacki – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Sandomierzu 
 
- Odczytał treść   aktu prawnego  stwierdzającego wybór Pana Marcelego Czerwińskiego na 
radnego Miasta Sandomierza: 
„Zaświadczenie 
Stosownie do art. 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, 
poz.112 z póź.zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Sandomierzu stwierdza,  że w wyborach 
uzupełniających, które odbyły się dnia 29 marca 2015 roku Pan Czerwiński Marceli Antoni 
wybrany został radnym Miasta Sandomierza  
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Nowacki”     
- Wręczył Panu Marcelemu Czerwińskiemu  Zaświadczenie  o wyborze na radnego 
Sandomierza. 
- Złożył gratulacje oraz  życzenia: „owocnych obrad w Radzie”. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Złożył Panu Marcelemu Czerwińskiemu serdeczne  gratulacje wraz z życzeniami owocnej 
pracy i dobrej współpracy. 
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Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  odczytał  rotę przysięgi w  
brzmieniu ustawowym. 
 
Pan Marceli Czerwiński – radny- elekt 
 
Powiedział :”Ślubuję”. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Przyłączył się do  złożonych życzeń. 
- Powiedział, że  Rada Miasta Sandomierza od tej chwili będzie obradować w pełnym, 21. 
osobowym składzie, zgodnym z ustawą o samorządzie. 
 
Ad. 2 
 
 Powołanie sekretarza obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Robert Pytka  poprosił o dokonanie wyboru sekretarza  
dzisiejszej sesji Rady Miasta i zaproponował kandydaturę Pana Jerzego Żyłę – Radnego 
Miasta Sandomierza. 
 
Radny - Pan Jerzy Żyła   wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad  i wobec braku 
innych zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie 
w/w kandydaturę: 
Wynik głosowania:  18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Jerzy Żyła został sekretarzem dzisiejszych obrad.  
 
Ad. 3                            Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta przystępując do realizacji punktu 3. 
Porządku obrad,  poprosił o ew. wnioski, uwagi dot. Porządku obrad IX sesji Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- Poprosił o wprowadzenie do Porządku obrad  IX sesji Rady Miasta  Sandomierza: 
I. 8  projektów uchwał według wykazu – jak niżej: 
   1. Projekt uchwały  w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek  
    projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących  się do wsparcia w ramach  
    Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –  
    2020 
    Działanie: 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych  oraz zabezpieczenia na  
    realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018 r.  
    2. Projekt uchwały  w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek  
    projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących  się do wsparcia w ramach  
    Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –  
    2020 
    Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na  
    realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018 r. 
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3. Projekt uchwały  w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek  
      projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących  się do wsparcia w ramach  
      Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –  
      2020 
      Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na  
     realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018 r.  
4.Projekt uchwały  w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek  
      projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących  się do wsparcia w ramach  
      Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –  
      2020 
      Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na  
      realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018 r. 
 5. Projekt uchwały  w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek  
      projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących  się do wsparcia w ramach  
      Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –  
       2020. 
       Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na  
       realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2017 r.  
 6. Projekt uchwały  w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek  
      projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących  się do wsparcia w ramach  
      Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –  
      2020 
      Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na  
      realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018 r.  
 7. Projekt uchwały  w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek  
      projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących  się do wsparcia w ramach  
      Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –  
      2020 
      Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na  
      realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2020 r. 
 8. Projekt uchwały  w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek  
      projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących  się do wsparcia w ramach  
      Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –  
      2020 
      Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na  
      realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2019 r.  
     
Uzasadniając swój wniosek powiedział, między innymi: 
            - Termin dzisiejszej sesji  był uwarunkowany procedurą  składania fiszek do Urzędu  
               Marszałkowskiego. 
            -  Projekty w/w uchwał były już przedmiotem analiz i dyskusji   cyt. ”na różnych  
                komisjach, w różnych gremiach”. 
 II.  Projekt uchwały w sprawie  utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5  
      w Sandomierzu i nadania statutu 
            - (Aby nowy żłobek mógł przyjąć pierwsze maluchy już we wrześniu bieżącego roku) 
III. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2015 rok  
            - (Potrzeba utworzenia  nowego konta  na pokrycie  środków zewnętrznych  
               związanych ze zwrotem subwencji oświatowej). 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  zwrócił się do radnych  
z prośbą  o uzupełnienie Porządku obrad dzisiejszej sesji o  projekt uchwały  w sprawie 
Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz: projekt uchwały 
wpłynął w terminie ustawowym. 
 
Pan Robert Kurosz – Radny  Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Składa   formalny wniosek o zdjęcie z porządku obrad IX  sesji  punktu 7. Podjęcie uchwały  
w sprawie   nadania  nazwy rondu w Sandomierzu.  
- Pismo dotyczące nadania rondu nazwy wpłynęło  10 kwietnia 2015 roku, nie  odbyły się  
żadne konsultacje społeczne (Być może są inne pomysły  na nazwę tego  ronda) 
 
Pan Piotr Majewski – Radny Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Komisja Praworządności opiniowała projekt uchwały w sprawie   nadania  nazwy rondu w 
Sandomierzu.  
- Z uwagi na  szacunek dla Wnioskodawców  wniosek radnego – Roberta Kurosza powinien 
być odrzucony. 
- Uważa, że  już dawno  należało  uhonorować tą nazwą rondo lub którąś z ulic  w 
Sandomierzu, cyt: ”Nie kaleczmy, nie rańmy tych ludzi po raz drugi”. 
 
Pan Marek Bronkowski - Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Przychyla się  do wypowiedzi Przedmówcy. 
- Należy ze wszech miar uszanować  tę grupę ludzi. 
- Nigdy w dziejach Sandomierza  nadawanie   nazw ulic , placów skwerów nie poprzedzało   
referendum. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zapytał: Kto z Państwa radnych wyraża zgodę 
na: 
 
• Zdjęcie z Porządku obrad  IX sesji projektu uchwały w sprawie   nadania  nazwy 

rondu w Sandomierzu – wniosek radnego – Pana Roberta Kurosza. 
Wynik głosowania: 1 „za”, 14 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”  od głosu. 
Rada Miasta Sandomierza nie przychyliła się do wniosku radnego – Pana Roberta Kurosza. 
 
 

• Rozszerzenie Porządku obrad IX sesji o  punkty (za zgodą Radnych głosowanie an 
block): 

 
  1/10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym  
           Nr 5  w Sandomierzu i nadania statutu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
  2/11. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę Nr III/5/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku  
           w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta  Sandomierza i ustalenia ich  
           składów osobowych. (Wniosek radnego Sandomierza) 
  3/12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania  
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           nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez  
           Gminę  Miejską Sandomierz (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
  4/13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr VI/47/2011 Rady Miasta  
           Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad  i trybu przyznawania,  
           wstrzymywania i cofania   stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród  
           i wyróżnień  miasta Sandomierza za  osiągnięcie  wysokich wyników sportowych we  
          współzawodnictwie  międzynarodowym  i krajowym. (Wniosek Burmistrza  
          Sandomierza) 
 5/14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2015 rok.  
         (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 6/15. Podjęcie uchwał w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek  
          projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących  się do wsparcia w ramach  
         Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 
         (8 projektów  uchwał) 
 
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – Przewodniczący 
Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza rozszerzyła Porządek 
obrad    sesji Rady Miasta Sandomierza o  punkty od 1 do 6 – według kolejności w porządku 
od poz. 12 do 17 – jak wyżej. 
Pozostałe  punkty Porządku obrad otrzymują pozycje:     
16. Informacja i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta,  wolne wnioski, sprawy  
      różne. 
17. Interpelacje i zapytania Radnych. 
18. Zamknięcie obrad. 
 
- Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie Porządek obrad IX  sesji Rady 
Miasta Sandomierza  (z  uwzględnieniem przyjętych  zmian). 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się”. 
 
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Porządku obrad IX sesji Rady Miasta Sandomierza  
jak  niżej: 
 
 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
 2. Wręczenie radnemu zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze na radnego  
     Miasta Sandomierza oraz złożenie ślubowania przez radnego - elekta.  
 3. Powołanie sekretarza obrad. 
 4. Przyjęcie porządku obrad. 
 5. Przyjęcie Protokołu  VI sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 6. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie   nadania  nazwy rondu w Sandomierzu.  
     (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2015 rok.  
     (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim  
      przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5  
      w Sandomierzu i nadania statutu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
11. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę Nr III/5/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku  
      w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta  Sandomierza i ustalenia ich składów  
      osobowych. (Wniosek radnego Sandomierza) 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania  
      nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez  
      Gminę  Miejską Sandomierz (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr VI/47/2011 Rady Miasta Sandomierza  
      z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad  i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania   
      stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień  miasta Sandomierza za  
      osiągnięcie  wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie  międzynarodowym  
      i krajowym. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2015 rok. (Wniosek Burmistrza  
      Sandomierza) 
15. Podjęcie uchwał w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek  
      projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących  się do wsparcia w ramach  
      Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 
      (8 projektów  uchwał) 
16. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  
      o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
17. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
18. Zamknięcie obrad.    
 
Ad. 4 
                     Przyjęcie Protokołu z VI  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, że  
- Protokół VI  sesji Rady Miasta Sandomierza  był wyłożony  do wglądu w  biurze       
  Rady Miasta i nie zgłoszono uwag do ich treści. 
- Prosi o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołu. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń  poddaje pod głosowanie przyjęcie protokołu z w/w    sesji Rady  
   Miasta Sandomierza. 
   Wynik głosowania:  17 „za”, 0 „przeciw, 1  „wstrzymujący się” od głosu. 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził przyjęcie  Protokołu z VI  sesji 
Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5 
               Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta 
 
                                                   Sprawozdanie 
z realizacji zadań w okresie od 25.03.2015 roku do 21.04.2015 przedstawione na sesji Rady 
Miasta Sandomierza w dniu  22 kwietnia 2015 roku 
 
Panie Przewodniczący, Szanowna  Rado, Szanowni Państwo,  
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, 
wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miasta 
Sandomierza, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające            
z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie                       i w granicach 
upoważnień ustawowych. 
Z najważniejszych spraw pozwolę sobie wymienić: 
Trwają prace na zadaniu pn.: „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu 
prawobrzeżnym”. 
Wybrany został wykonawca na zadanie pn. Remont - przebudowa drogi gminnej ul. 11 
Listopada w Sandomierzu – firma SKANSKA S.A., ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. 
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Opracowywana jest dokumentacja na zadanie pn. Remonty cząstkowe dróg gminnych  o 
nawierzchni asfaltowej. 
Opracowywana jest dokumentacja przetargowa na zadanie pn. Remont ulicy II Pułku 
Piechoty Legionów w Sandomierzu od km 0+000 do km 0+510 nr drogi gminnej 372088T 
Zawarta została umowa na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Sandomierz” – w dniu 01.04.2015 z 
wykonawcą PGKiM w Sandomierzu Sp. z o. o. 
Wystąpiono do PKP S.A. w Krakowie w sprawie przejęcie przez Gminę Sandomierz gruntów 
zlokalizowanych przy ul. Lwowskiej w Sandomierzu należących do Spółki PKP pod 
planowaną podstrefę ekonomiczną. 
Przygotowano oferty inwestycyjne gruntów Gminy Sandomierz 

 
Odbyło się szereg wydarzeń kulturalnych, sportowych czy patriotycznych, m.in.: 
 
29.03.2015 r. - Koncert „Operetki czar”  
12.04.2015 r. - Koncert Estery Pańczak - występ artystki zorganizowano z okazji 445. 
rocznicy podpisania Ugody w Sandomierzu, współorganizatorem wydarzenia było 
Sandomierskie Centrum Kultury, miejsce: klub „Lapidarium pod Ratuszem”. 
12.04.2015 r. - Sandomierskie obchody 75. rocznicy zbrodni katyńskiej  
27.03.2015 r. - Konferencja „ Mleko Twoim najlepszym przyjacielem” - uczestnicy 
spotkania mieli okazję wysłuchać niezwykle interesującego wykładu prof. Wojciecha 
Cichego - Prezesa Fundacji „Mleko Dla Szkół. Mleko dla Zdrowia”, miejsce: Szkoła 
Podstawowa nr 2. 
28.03.2015 r. - Śniadanie Wielkanocne” - uroczyste spotkanie, które było okazją do 
zaprezentowania lokalnych obrzędów i zwyczajów związanych z okresem Świąt 
Wielkanocnych.  
28.03.2015 r. - „Międzynarodowy Dzień Teatru w Sandomierzu” -  
w ramach wydarzenia młodzi artyści zaprezentowali na scenie dwa spektakle, pierwszy z nich 
zatytułowany "Przystanek" to autorski pomysł grupy teatralnej „METAFORA” z 
Sandomierskiego Centrum Kultury; jako drugi na scenie zaprezentował się Mateusz Załuski                   
z Teatru „Czwartek” Tarnobrzeskiego Domu Kultury.  
2.04.2015 r. - II Przegląd Plastyczny: „Czy Internet jest dla dzieci?”– w przeglądzie 
wzięły udział dzieci z Przedszkola                         nr 1 w Sandomierzu.  
14.04.2015 r. - Pierwsza Dama w Sandomierzu - celem wizyty Małżonki Prezydenta RP 
Anny Komorowskiej było spotkanie                       z przedstawicielami organizacji 
społecznych, działających na ternie miasta. 
9.04.2015 r. - Studenci z białoruskiego Mohylewa byli                           w Sandomierzu - 
celem wizyty studyjnej studentów Wydziału Turystyki, Hotelarstwa, Rekreacji i Gastronomii 
Państwowego Uniwersytetu Spożywczego w Mohylewie było zapoznanie się                     z 
organizacją turystyki i hotelarstwa w Polsce.  
14.04.2015 - Konkurs „Laur Świętokrzyski 2014” - w związku                  z nominacją 
Sandomierza do Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego   w kategorii „Gmina Pokoleniowa” 
w Sandomierzu gościła ekipa filmowa przygotowująca promocyjny materiał filmowy na 
potrzeby uroczystej gali ogłoszenia wyników konkursu.  
15.04.2015 r. - Sandomierz finalistą konkursu TOP ATRAKCJI 2015  - „Top Atrakcje” to 
plebiscyt najlepszych atrakcji turystycznych        w Polsce na dany rok, organizowany przez 
portal PolskieSzlaki.pl;w plebiscycie wyróżniono pięć kategorii - Parki Rozrywki, Miasta                 
i miejscowości, Zamki i pałace, Obiekty sakralne oraz Krajobrazy; zwycięzcami zostaną 
atrakcje z największą liczbą głosów  w poszczególnych kategoriach, finał potrwa do 15 maja 
2015 roku,    a głosować może każdy Internauta, 
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16.04.2015 r. - Reklama Sandomierza w tygodniku Newsweek - zlecono reklamę miasta 
Sandomierz w popularnym tygodniku ogólnopolskim „Newsweek”, w specjalnym dodatku 
dotyczącym województwa świętokrzyskiego, który ukaże się w numerze tygodnika z dnia 
27.04.2015 r. 
 
                          Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza podziękował 
Panu Burmistrzowi  za wystąpienie i zaprosił do dyskusji. 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Stawia wniosek o rozliczenie służb miejskich. 
- Plac budowy został przekazany. 
- Nie wie jak był  sporządzony protokół przekazania. 
- Czy odzyskano materiały cyt. „ W postaci kostek, obrzeży, krawężników ? Ile tego zdano, 
na jaką wartość? 50% powinniśmy odzyskać. To są nasze pieniądze. O ile nie, to obciążyć 
firmę, co zrobiła z tym materiałem” 
- Ma na to dowody: zdjęcia. 
- To jest wniosek do Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
 
Ad. 7 
              Podjęcie uchwały w sprawie   nadania  nazwy rondu w Sandomierzu.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że do Pana Burmistrza Sandomierza i do Przewodniczącego Rady Miasta 
wpłynął wniosek Związku Sybiraków z prośbą o nadanie rondu u zbiegu ulic: Mickiewicza, 
Maciejowskiego i Ożarowskiej  imienia „Sybiraków”. 
- Poprosił o opinię  Przewodniczącego  komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Piotr Majewski  – Przewodniczący Komisji Praworządności – powiedział, że Komisja 
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Andrzej Lebida – radny Sandomierza  
 
Powiedział: 
- W pobliżu tego ronda znajduje się  Cmentarz Żołnierzy Radzieckich, a wiadomo co 
Rosjanie robili z naszym Narodem (Nie mówi tego złośliwie) 
- „To taka historyczna, symboliczna równowaga.” 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że autorem pisma-wniosku o nadanie  rondu imienia Sybiraków  jest kapitan  
   w stanie spoczynku Pan Mieczysław Kopciowski. 
- Odczytał treść pisma. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział ad vocem do radnego – Pana Andrzeja Lebidy: 
- Przykro jest słuchać takich wypowiedzi: ”Co ci Żołnierze Radzieccy zawinili Panu ?- 
Wyzwalali nasze ziemie i są tam pochowani.” 
- Za to co było później odpowiada Stalin, Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone Ameryki. 
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Pani Agnieszka Frańczak – Szczepenek – radna Sandomierza 
 
Powiedziała: 
- Cieszy się, że Jej wujek złożył taki projekt. 
- Komentarze w tym miejscu są niestosowne: cyt.”Ci biedni  żołnierze” gwałcili  Polki i 
niszczyli Polskę. 
- Nie wolno dyskutować na ten temat. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie   nadania  nazwy rondu w Sandomierzu.  
   (Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”,)  
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                              Uchwały Nr IX/50/2015 
 w sprawie   nadania  nazwy rondu w Sandomierzu.  
 
Ad. 8  
                  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2015 rok.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  poprosił o opinie  Przewodniczącego  
komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury 
 i Sportu – opinia pozytywna. 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
-  Przypominając o autopoprawce  Burmistrza Sandomierza (literówka) poddał pod 
głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2015 rok. 
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”,  
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                              Uchwały Nr IX/51/2015 
w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2015 rok. 
 
Ad. 9 
   
Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku 
miejskim przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu.   
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  poprosił o opinię  Przewodniczących  
komisji merytorycznych Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
powiedziała, że komisja  przyjęła wniosek: § 4 projektu uchwały otrzymuje  brzmienie:   
„Ustala się wynagrodzenie miesięczne inkasenta za wykonywanie czynności pobór 
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u opłaty targowej w wysokości 20% plus należny podatek VAT w obowiązującej wysokości, 
od sumy opłat pobranych w każdym kolejnym miesiącu roku kalendarzowego”  
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
której przewodniczy zapoznała się z opinią Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  
i przychyla się do niej. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
-  Nie zgadza się z opinią Komisji Budżetu i Finansów. 
- Na posiedzeniu  komisji Naczelnik Wydziału merytorycznego  przedstawił  dokładną 
kalkulację – kwota 15%  została  wyliczona w oparciu o konkretne dane. 
Dwa  lata temu  Prezes Spółki SORH cyt.”kiedy wisiał nad  nim topór, bo był bankrutem” 
została  podjęta uchwała  o zbyciu nieruchomości i Spółka pokryła długi w wysokości ponad 
400 tys. zł. 
Obecnie  ten dług jest jeszcze większy i  niedługo zapadnie decyzja o zapłacie należnego 
podatku VAT, którego Spółka przez 10 lat nie odprowadzała. 
Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy został powołany do prowadzenia, przede 
wszystkim, sprzedaży owoców i warzyw import-eksport. 
Z wypowiedzi Prezesa Spółki wynika, że SORH  zaniechał  swojej podstawowej działalności 
i opiera się wyłącznie na  cyt. ”inkasie z tego targowiska”, a 10 pracowników zatrudnionych 
do obsługi  targowiska kosztować będzie Miasto 1 milion 400 tysięcy zł. 
To są pieniądze publiczne. 
Informuje, że  w czasie, kiedy  wygasły już mandaty  radnych VI kadencji Rada Nadzorcza 
Spółki podniosła   Prezesowi Spółki wynagrodzenie do wysokości 13 tysięcy zł brutto. 
cyt. ”Bardzo proszę Panie Burmistrzu o przyjrzenie się członkom Rady Nadzorczej i całemu 
procederowi jaki tam ma miejsce.”. 
- Rokrocznie  Prezes Spółki ma obowiązek  składać  Radzie Miasta  sprawozdanie , z którego 
wynika, że Spółka  na monitoring  rocznie wydaje 10 tysięcy zł, a z wypowiedzi Prezesa (na 
wczorajszej komisji) wynika, że  ten monitoring w ogóle nie istnieje (powyższe wyszło ja jaw   
kiedy policja zwróciła się o nagranie z monitoringu w związku z kradzieżą na tym 
targowisku) 
- To co Miasto dało , aby ratować tę Spółkę, zostało zaprzepaszczone. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Przypomniał o  treści § 4 ust.3 Statutu Miasta Sandomierza, który mówi o zwięzłości 
wypowiedzi. 
- Poprosił o zabranie głosu Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Sprawy poruszone przez radnego – Pana Zbigniewa Rusaka dotyczą  głównie kondycji 
Spółki SORH. 
 Na ocenę Zarządu SORH będzie właściwy czas i w tym momencie z nie  będzie rozstrzygał 
jaka jest kondycja Spółki. 
- Prosi Państwa radnych o skupienie się na projekcie uchwały dot. powierzenia Spółce  
administrowanie placem targowym. 
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- 15% z czegoś wynika: są to skrupulatnie wyliczone  realne  koszty  jakie ponosi  SORH  
administrując placem. 
- Jeżeli  zostanie  wprowadzony zapis wnioskowany przez Komisje Rady Miasta  tj. 20% + 
VAT, to w konsekwencji dokładamy do spółki prawa handlowego. 
- Jako  burmistrz Sandomierza musi dbać o  budżet miasta  i podtrzymuje  zapis  zawarty  
w projekcie uchwały tj. 15%. 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział, że cyt. ”Sesja to nie jest  miejsce, na którym analizuje się kondycję firmy czy 
przedsiębiorstwa publicznie”. 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Sprawy Rynku Ogrodniczego nie wolno łączyć z Placem Targowym – Projekt uchwały 
dotyczy placu targowego. 
- Na Placu Targowym  pracują ludzie od szeregu lat, pracują bardzo dobrze i jeżeli ktoś chciał  
zmniejszyć o 5 %  wynagrodzenie  inkasenta, to powinien rozmawiać o tym wcześniej (to są 
ludzie zatrudnieni  na czas nieokreślony, redukcja zatrudnienia łączy się  wypowiedzeniem 
itd.) 
- Członkowie komisji  stanęli na stanowisku, że  zmiana  inkasenta lub  wysokości 
wynagrodzenia    powinna   być wcześniej  zasygnalizowana i  cyt. ”Można to  zrobić  od 
początku roku kalendarzowego”. 
- „Przez te 6 miesięcy wytrzymajmy  na takim etapie , jaki mieliśmy  przez  6 czy 15 lat.” 
- Propozycję Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz Komisji Budżetu 
 i Finansów uważa za  rozsądną. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Radny – Pan Jacek Dybus  nie jest konsekwentny: z jednej strony mówi o rozdzieleniu  
spraw  Rynku Hurtowego od  Placu Targowego,  a konsekwentnie łączy te dwie sprawy. 
- Zabiegając o 20% Pan Jacek Dybus wchodzi  w rolę Rady Nadzorczej SORH, która  
powinna  tak zorganizować  funkcjonowanie Spółki, aby rzetelnie wyliczone,  faktyczne 
koszty tj. 15% wystarczyły. 
- Raz jeszcze powtarza, że rolą  burmistrza jest dbanie o budżet Miasta, a z wyliczeń jasno 
wynika, że bez względu na to jaka Spółka   będzie się tym zajmować, to koszty obsługi tego 
terenu wyniosą  15%. 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 
 
Powiedział: Ludzie zatrudnieni na stałe na Placu będą musieli przejść do SORH i zwiększyć  
koszty utrzymania Spółki - ”Nasza Spółka zostanie wtedy zniszczona przez nas samych”. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Pan Jacek Dybus  cyt: ”Tak miesza”, jest radnym 30 lat, Miasto ma 70% udziałów w Spółce 
i cyt. ”Niech powie czy  Miasto dostało chociaż  złotówkę  w dywidendzie?  
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Ja mogę odpowiedzieć: Nie dostało. Dostało tylko w tyłek, bo  jak powiedziałem cały czas 
dokłada. 
Dwa lata temu poszliśmy na ugodę, chcieliśmy wspierać  te Spółkę, przekazaliśmy  uchwałą 
tę nieruchomość, po to żeby pokryć długi. A jeszcze raz Państwu przypominam, że za 
miesiąc, za dwa znowu przekażemy pół miliona, żeby pokryć długi.” 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 
 
Powiedział: ”Spółka odprowadza co roku 6,5 miliona do budżetu gminy.”  
 
Pan Robert Pytka -  Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi: 
- Spółka SORH ma swoją władzę – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
- Jednym z akcjonariuszy jest Miasto Sandomierz mające bez mała  około 70% udziałów. 
- W dniu dzisiejszym   omawianą uchwałą  przedłużamy akt prawny, który  3 lata temu   dał       
Spółce SORH prowadzenie inkasa  za określoną  kwotę wyliczoną liczbowo plus VAT. 
- Burmistrz Sandomierza jako organ Miasta  , który ma  ok. 70 % udziałów w Spółce będzie 
znał kondycję  finansową (a nie tylko z Placu Targowego) i będzie  procedował zgodnie   
   z przepisami prawa handlowego. 
- Niezwykle istotną sprawą jest danie  Panu Burmistrzowi czasu  na  zastanowienie się: co 
dalej z akcjami, z własnością Spółki i co dalej z Placem Targowym? 
- Był  przez 4 lata pracownikiem Spółki i nie jest pewien, ale jeżeli były dywidendy, to 
zostały przeznaczone na podwyższenie  kapitału lub  na rozwój Spółki. 
- Nie zna sytuacji Spółki od 2001 roku. 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
-  Jako radny chciałby, aby SORH gros swoich dochodów miał ze  swojej działalności, a nie  
z inkaso, które pobiera od handlujących.  
- Pan Jacek Dybus jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  powinien dbać  cyt.  
„ jak najlepiej”  ale o budżet Miasta. 
 
Pan Marcin Ciszkiewicz- Prezes Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A. 
                                                
Powiedział, między innymi: 
- Dementuje  informacje podawane od 2 dni przez radnego – Pana  Zbigniewa Rusaka 
mówiące o   nieprawidłowościach i zadłużeniu  Spółki. 
- Sprawozdania  finansowe Spółki są  co roku badane przez biegłego  rewidenta. 
- Na Placu targowym pracuje nie 10, ale 20 osób. 
- Ile wynosiły   prowizje dla inkasenta za ostatnie 4 lata (w 2011 roku Spółka dołożyła 71 tys. 
zł) 
- SORH jest Spółką prawa handlowego, która ma obowiązek zarabiania i cyt.„nie może 
dokładać  do inkasa”. 
 
Pan Robert Pytka -  Przewodniczący Rady Miasta zapytał Przewodniczących Komisji 
opiniujących  omawiany projekt uchwały  o  status  przyjętego przez Komisje  wniosku. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
oraz Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedzieli, że jest to 
wniosek formalny  komisji merytorycznych Rady Miasta Sandomierza. 
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Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie   wniosek formalny, aby w § 4 projektu uchwały zamiast 15% 
wpisać 20% 
(Wynik głosowania: 16 „za”, 1 „przeciw”, 1 głos  „wstrzymujący się”) 
Rada Miasta Sandomierza  przyjęła  wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i 
Usług oraz Komisji Budżetu i Finansów.. 
-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 
targowisku miejskim przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu z wprowadzoną zmianą – jak 
wyżej.   
  - I w wyniku głosowania: 16 głosów „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” od głosu.  
stwierdził  podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                              Uchwały Nr IX/52/2015 
 w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ulicy 
Przemysłowej w Sandomierzu.   
   
Ad. 10 
 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5  
w Sandomierzu i nadania statutu. 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury 
 i Sportu powiedziała: 
- Cieszy fakt, że w Sandomierzu  będzie żłobek, co pomoże młodym ludziom  zostać  
w Sandomierzu. 
- Opinia Komisji jest  pozytywna. 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Zwrócił się do Państwa radnych o poprawienie  błędów  gramatycznych i tzw. literówek. 
- Zapytał o  kwestię dotyczącą postanowień końcowych i zapisu cyt. ”W sprawach 
nieuregulowanych w tutejszym statucie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy.”    
Dlaczego ten zapis był w  pierwszej wersji tego dokumentu, a w drugim go nie ma? 
 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny UM 
 
Powiedziała: ”Bo one obowiązują.” 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod głosowanie  w/w uchwałę i  stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  
18  głosami  „za”, przy   0 „przeciwnych”, 0 „wstrzymujących się” podjęła 
 

Uchwałę Nr IX/53/2015 
w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu  
i nadania statutu 
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Ad. 11 
 
 Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę Nr III/5/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku  
 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta  Sandomierza i ustalenia ich składów  
  osobowych. 
         
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 
-  Zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza radny ma obowiązek  uczestniczenia w  pracach 
minimum dwóch  komisji stałych Rady Miasta. 
-  Radny – Pan Marceli Czerwiński zgłosił akces do Komisji Nauki, Oświaty , Kultury 
 i Sportu oraz do Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
 
Następnie  Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-  Poddał pod głosowanie  projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/5/2014 z dnia 11 
grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta  Sandomierza i 
ustalenia ich składów osobowych. 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 

                                              Uchwała Nr IX/54/2015 
zmieniającej uchwałę Nr III/5/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania 
komisji stałych Rady Miasta  Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych. 
    
Ad. 12 
 
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania 
nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Miejską Sandomierz  
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i 
Sportu  powiedziała, że opinia  komisji jest pozytywna i  w imieniu Komisji poprosiła o: 
-  Zmianę brzmienia § 6 ust. 2 – jak niżej:  
„Liczba wniosków o których mowa w ust. 1, dla nauczycieli powinna być proporcjonalna do  
liczby nauczycieli zatrudnionych w placówce oświatowej (z wyłączeniem kadry  
kierowniczej), przy przyjęciu zasady, co najmniej jeden wniosek na każdą placówkę”  
- Poprawienie błędów  literowych. 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powiedział, że ma nadzieję, iż środowisko nauczycielskie dobrze odbierze tę uchwałę. 
- Zapytał Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza czy zmiany zaproponowane 
przez Komisję Nauki , Oświaty, Kultury i Sportu można potraktować jak autopoprawkę ? 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Jest to pierwszy dokument, który   jasno, klarownie określa zasady nagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach oświatowych  prowadzonych przez Miasto. 
- Wyraża zgodę  na wprowadzenie wnioskowanych zmian (autopoprawka). 
- Przeprasza za „literówki”. 
 
Wobec braku zgłoszeń Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                                 Uchwały Nr  IX/55/2015 
w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom 
zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską 
Sandomierz   
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o zabranie głosu 
Pana Mieczysława Kopciowskiego. 
 
Pan Mieczysław Kopciowski – Prezes Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Oddział w Sandomierzu. 
 
Powiedział, między innymi: 
- O dramatycznych losach Zesłańców. 
- W imieniu Zarządu Koła Miejskiego Związku Sybiraków w Sandomierzu dziękuje za 
nadanie rondu w Sandomierzu nazwy: „Rondo Sybiraków”. 
- Jest to – w Jego przekonaniu - wyraz hołdu dla ogromnej rzeszy  Polaków zesłanych na 
Syberię i Stepy Kazachstanu oraz lekcja historii dla młodzieży. 
- Jako żołnierz  Armii Krajowej i więzień sowieckich łagrów w latach 1944 – 1047 raz 
jeszcze dziękuje  za przychylność Władz wobec złożonego wniosku. 
 
Wystąpienie  Pana Mieczysława Kopciowskiego zebrani nagrodzili oklaskami. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 
Cieszy fakt, że inicjatywa  Przedstawicieli Związku Sybiraków  znalazła poparcie Władz  
i  że  w ten sposób, jako społeczeństwo,  mogliśmy  uczcić   75  rocznicę tych tragicznych 
wydarzeń i uhonorować bohaterów wojennej tułaczki. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza  
 
Powiedział: 
- Korzystając z okazji  informuje, że  uroczystość nadania  rondu imienia Sybiraków 
planowane jest na dzień 15 sierpnia  2015 roku. 
- Serdecznie zaprasza  na tę uroczystość  bohaterów dzisiejszego dnia jako Gości 
Honorowych tego wydarzenia. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza ogłosił przerwę w obradach 
do godziny 11.30. 
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Po przerwie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wznowił obrady  
IX sesji Rady Miasta Sandomierza i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  
 
Ad. 13 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr VI/47/2011 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad  i trybu przyznawania, wstrzymywania i 
cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień  miasta 
Sandomierza za osiągnięcie  wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie  
międzynarodowym i krajowym 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił  o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i 
Sportu  powiedziała, że opinia  komisji jest pozytywna.  
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
W związku z brakiem  zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący: 
-  Poddał  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  zmiany  uchwały Nr VI/47/2011 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad  i trybu przyznawania, 
wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień  
miasta Sandomierza za osiągnięcie  wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie  
międzynarodowym i krajowym 
- I na podstawie wyników głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                               Uchwałę Nr  IX/56/2015 
w sprawie zmiany  uchwały Nr VI/47/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 
2011 r. w sprawie zasad  i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów 
sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień  miasta Sandomierza za osiągnięcie  
wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie  międzynarodowym i krajowym. 
 
 Ad. 14  
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2015 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił  o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i 
Sportu  powiedziała, że opinia  komisji jest pozytywna  
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia 
Komisji  jest pozytywna. 
 
W związku z brakiem  zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w 
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok i na podstawie wyników 
głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, że Rada Miasta 
Sandomierza  podjęła  



17 
 

 
                                             Uchwałę Nr IX/57/2015 
w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2015 rok. 
 
Ad. 15 
 
Podjęcie uchwał w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 
projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikuj ących  się do wsparcia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 
2020 
 
Pan Andrzej Gleń – radny Miasta Sandomierza 
 
Złożył wniosek, aby Komisje opiniujące   omawiane projekty  na wstępie przedstawiły  opinie 
do wszystkich 8 projektów uchwał. 
  
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zgodnie z sugestią radnego  
poprosił przewodniczących komisji merytorycznych Rady  Miasta o przedstawienie  opinii do  
wszystkich 8 projektów uchwał. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
powiedziała: 
- Projekty uchwał zostały  omówione w miarę szczegółowo. 
- Pani Lidia Sulicka – Tworek  - Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych  
udzieliła członkom komisji wyczerpujących informacji. 
- Komisja  wszystkie  projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie,  stojąc na stanowisku, że 
należy pozyskiwać  „środki zewnętrzne w jak  największej wysokości i gdzie się tylko da”. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział: 
- Analiza  tych projektów uchwał kosztowała dużo pracy. 
- Jest to dopiero pierwszy etap  działań   związanych  z pozyskiwaniem środków  unijnych 
(tzw. fiszki). 
- Przedstawiono wnioski na kwotę  90 milionów złotych przy udziale Miasta  ± 13 milionów 
  zł ( rozłożone na lata 2016 – 2020)  
- Powyższe jest naturalnie wersja optymistyczną przy  założeniu, że  wszystkie wnioski   
zostaną przyjęte. 
- Dziękuje  Lidii – Sulickiej – Tworek - Pani  Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków 
Zewnętrznych oraz  Katarzynie Zioło – Pani Asystent Burmistrza Sandomierza.                                                           
 
Ad. 15/1 
 
Podjęcie uchwały w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 
projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikuj ących  się do wsparcia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 
2020 
Działanie: 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych oraz zabezpieczenia na 
realizacje projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
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- W związku z brakiem głosów w dyskusji poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały
  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                                           Uchwałę Nr IX/58/2015  
w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do 
wstępnej bazy projektów kwalifikuj ących  się do wsparcia w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
Działanie: 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych oraz zabezpieczenia na 
realizacje projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018. 
 
Ad.15/2 
 
Podjęcie uchwały w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 
projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikuj ących  się do wsparcia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 
2020 
Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów  miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na 
realizacje  projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- W związku z brakiem głosów w dyskusji poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały
  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                                            Uchwałę Nr IX/59/2015 
w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do 
wstępnej bazy projektów kwalifikuj ących  się do wsparcia w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów  miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na 
realizacje  projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018. 
 
Ad. 15/3 
 
Podjęcie uchwały w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 
projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikuj ących  się do wsparcia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 
2020 
Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów  miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na 
realizacje  projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- W związku z brakiem głosów w dyskusji poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały
  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                                Uchwały Nr IX/60/2015 
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w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do 
wstępnej bazy projektów kwalifikuj ących  się do wsparcia w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów  miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na 
realizacje  projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018. 
 
Ad. 15/4 
 
Podjęcie uchwały w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 
projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikuj ących  się do wsparcia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 
2020 
Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów  miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na 
realizacje  projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- W związku z brakiem głosów w dyskusji poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały
  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 

                                                        Uchwała Nr IX/61/2015 
w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do 
wstępnej bazy projektów kwalifikuj ących  się do wsparcia w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów  miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na 
realizacje  projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018. 
 

Ad. 15/5 

 
Podjęcie uchwały w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 
projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikuj ących  się do wsparcia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 
2020 
Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów  miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na 
realizacje  projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2017. 
 
 Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- W związku z brakiem głosów w dyskusji poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały
  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  
                 
                                                     Uchwały Nr IX/62/2015 
w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do 
wstępnej bazy projektów kwalifikuj ących  się do wsparcia w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów  miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na 
realizacje  projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2017. 
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Ad. 15/6 
 
Podjęcie uchwały w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 
projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikuj ących  się do wsparcia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 
2020 
Działanie: 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych oraz zabezpieczenia na 
realizacje projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- W związku z brakiem głosów w dyskusji poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały
  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                                           Uchwałę Nr IX/63/2015  
w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do 
wstępnej bazy projektów kwalifikuj ących  się do wsparcia w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
Działanie: 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych oraz zabezpieczenia na 
realizacje projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018. 
 
Ad.15/7 
 
Podjęcie uchwały w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 
projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikuj ących  się do wsparcia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 
2020 
Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów  miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na 
realizacje  projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- W związku z brakiem głosów w dyskusji poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały
  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                                            Uchwałę Nr IX/64/2015 
w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do 
wstępnej bazy projektów kwalifikuj ących  się do wsparcia w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów  miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na 
realizacje  projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018. 
 
Ad. 15/8 
 
Podjęcie uchwały w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 
projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikuj ących  się do wsparcia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 
2020 
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Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów  miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na 
realizacje  projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- W związku z brakiem głosów w dyskusji poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały
  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                                Uchwały Nr IX/65/2015 
w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do 
wstępnej bazy projektów kwalifikuj ących  się do wsparcia w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów  miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na 
realizacje  projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2018. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wyraził nadzieję, że 
zdecydowana większość  projektów  zyska akceptację i pozyskamy wnioskowane  pieniądze -  
czego Panu Burmistrzowi, Mieszkańcom Sandomierza i  sobie życzy. 
 
Ad. 16. 
 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 
Pan Robert Pytka– Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi o: 

• wielu  sprawach, które wydarzyły się w Mieście  poinformował już Pan Burmistrz ( i 
nie ma potrzeby  powtarzania) a w większości  uroczystości  „uczestniczyliśmy 
wspólnie”, 

• interpelacjach złożonych przez Radnych na poprzedniej sesji, 
• pismach, które wpłynęły na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza, w tym 

między innymi: 
 
 - Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki   zaprasza na Zgromadzenie Związku     
   w dniu  30 kwietnia 2015 roku w Janczycach. 
- Burmistrz Sandomierza przedłożył Radzie Miasta Sandomierza Sprawozdanie z realizacji 
Programu Gminnego Wsparcia Rodziny 2013 – 2015. 
- W dniu dzisiejszym  doręczono prawomocne orzeczenie Sądu  i zwrócono akta  dotyczące  
uchwalenia   Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla „Okrzei”. 
Treść wszystkich  pism wraz z uzasadnieniem  - do wglądu w biurze Rady Miasta 
Sandomierza. 
Pan Robert Pytka– Przewodniczący Rady Miasta poinformował również: 
- Jedna z komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  już debatuje nad propozycją  przejęcia 
dróg od Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (głównie pod kątem kosztów). 
- Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu rozpatrywała pismo dr. Wojciecha Mrozka 
(wieloletniego organizatora Festiwalu „Muzyka w Sandomierzu”) oraz Piotra Ławrowskiego 
(pismo dotyczy  cyt. ”Sytuacji w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu).  
- 1 maja br. o godzinie 13.00 w Kościele  pw. Matki Bożej Królowej Polski rozpoczynają się 
uroczystości związane z perygrynacją  symboli Światowych Dni Młodzieży, a 2 maja o 
godzinie 10.00 w Bazylice Katedralnej odbędzie się  pożegnanie symboli. 
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- 30 kwietnia 2015 roku upływa termin składania przez radnych  Oświadczeń majątkowych. 
 
                 Pan Robert Pytka– Przewodniczący Rady Miasta w  imieniu Radnych Miasta 
Sandomierza   serdecznie podziękował z życzenia świąteczne  cyt. ”Wszystkim Państwu, 
instytucjom, osobom prywatnym, mediom”. 
 
Ad. 17 
 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- W imieniu Mieszkańców   złożył wniosek  w/s remontu  kapliczki na Koćmierzowie ( i do 
dzisiaj nic się tam nie dzieje). 
- Na placu budowy cyt. ”o którym już wspominałem” porozrzucane są znaki – Radny 
interweniował w Straży Miejskiej (Drugi raz nie będzie). 
-  Robotnicy wykonujący prace przy ulicy Bosmańskiej uszkodzili ogrodzenie  prywatnej 
posesji – Prośba o interwencję. 
- Prosi o położenie progu zwalniającego  o długości 3 metrów – zjazd  z ulicy Koćmierzów do 
ronda na Baczyńskiego. 
  
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Zazwyczaj  nie wypowiada się na sesji Rady Miasta w punkcie Interpelacje – Zwykle składa 
pisemnie. 
-Dzisiaj zabiera głos, gdyż niepokoi Go fakt, że w protokołach pozimowych  nie znalazła  się 
niecierpiąca zwłoki i   niezwykle ważna sprawa – Po robotach  instalacji światłowodowej w 
Sandomierzu zostały  bardzo zniszczone  chodniki,  trawniki, obrzeża chodnikowe 
(szacunkowa wartość tych prac to około pół miliona zł) 
 Trzeba jak najszybciej zwołać komisję, która zinwentaryzuje szkody i przedstawi ten  
dokument  wykonawcy , którego obowiązkiem jest  powinien doprowadzenie terenu  do stanu 
wyjściowego. 
Czas ma ogromne znaczenie, bo  cyt. „to wszystko zarasta trawa” i z niedługo nie  będzie 
winnych degradacji. 
- Podczas poprzedniej  kadencji Rady  głośna była   sprawa kamienicy  przy ulicy 
Opatowskiej 3 i  Komisja Rewizyjna Rady Miasta  VI kadencji  zajmowała się tym tematem. 
Prośba o przedstawienie stanu faktycznego na dzień dzisiejszy (Radnego dziwi fakt, że ta 
sprawa nie została jeszcze zakończona). 
 
Pan Zbigniew Rusak– Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Rolę inkasenta  opłaty targowej na placu targowym  przy ulicy Przemysłowej  mogłoby 
pełnić Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu – Spółka 
posiada zaplecze, bazę, sprzęt i doświadczenie. 
- Prośba o zwrócenie się do Zarządu Dróg w Kielcach  o wykonanie  sygnalizacji świetlnej 
przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Kwiatkowskiego z Dobkiewicza. 
- Przypomina, że wykonawca  nawierzchni ulicy Gołębickiej , która była wykonana  
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w ubiegłym roku,  zobowiązał się do  usunięcia   wysypanego grysu. 
- Prosi o   próg  zwalniający na wysokości placu zabaw dla dzieci. 
- Chce uzyskać informację:   
            - Gdzie są składowane  płyty jomba, które zostały zdemontowane podczas  
               wykonywania podbudowy  pod pawilony usytuowane na Placu targowym? 
             - Na temat wywiązywania się SORH z obowiązku całodobowego monitoringu bram  
               wjazdowych. 
 
Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Zwraca się o przedstawienie „zakresu działań” Radców prawnych Urzędu Miejskiego  
  w kontekście inicjatywy uchwałodawczej radnych. 
- O problemie z odprowadzaniem  deszczówki z  targowiska miejskiego w Sandomierzu 
  (od kilkunastu lat nikt nie  umie sobie z tym poradzić). 
- Na podstawie jakich przepisów pobierana jest przez SORH  opłata rezerwacyjna na 
Targowisku  miejskim przy ulicy Przemysłowej i czy stanowi to dochód  Miasta? 
- O doprowadzeniu do należytego stanu   przystanku  autobusowego u zbiegu ulic: 
Mickiewicza i Kwiatkowskiego (ew. rozważenie możliwości przeniesienia przystanku   w 
miejsce, gdzie są chodniki). 
- Został przeprowadzony przegląd ulic  w Okręgu Wyborczym Nr 9 – Prośba o  informację 
kiedy zostaną zrealizowane   prace  zawarte w protokole pokontrolnym ? 
-  O zadaniu  realizowanym na zlecenie  Ambasady Rosyjskiej – Remont Cmentarza  
Żołnierzy Radzieckich. 
- Prosi o podanie  cyt. ”punktów przepisów prawa” , na podstawie których zamykane są 
dyskusje radnych  podczas sesji Rady Miasta Sandomierza. 
- W/s zapewnienia przez Gminę Sandomierz odszkodowań dla spółdzielni mieszkaniowych, 
za lokatorów, którzy mają wyroki eksmisyjne (Czy takie  odszkodowania są wypłacane innym 
podmiotom  np. wspólnotom mieszkaniowym?) 
 
Pan Piotr Majewski  – Radny Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Dziękuje za odpowiedz  w sprawie   organizacji ruchu na ulicy Mickiewicza. 
- Jest wiosna - prośba o posadzenie kwiatów „żeby było kolorowo”, a w zatoczkach 
parkingowych rośnie mech (w innych miastach jest ładniej). 
- Najbardziej uczęszczane ulice Sandomierza  powinny być wyremontowane (dziury!), bo cyt. 
”To jest wizerunek naszej  władzy”. 
 
Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierza 
 
Powiedział: cyt. „Jak się wchodzi na Stare Miasto są tzw.  obramienia po dawnych  
zewnętrznych drzwiach, które zamykały wejście do Miasta na czas noclegu. 
Czy jest taka możliwość, żeby tę bramę otworzyć jako namiastkę tego wspaniałego zabytku?” 
 
Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
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- cyt. ”Jakby do mnie  przyszli ludzie na zebranie i mi taki pakiet interpelacji złożyli, to po 
pierwsze: zwolniłbym kierownika, zastanowiłbym się  czy utrzymywać  służby”  i należy   
wypłacić radnym  „środki finansowe za to, że oni nadzorują miasto (..)”. 
- „Dwie sesje temu” prosił Pana Burmistrza, aby cyt.”To towarzystwo , od którego to zależy  , 
opuściło biura i spacerowało po mieście. Ja się w tym momencie jako radny i samorządowiec 
wstydzę, bo też mam pakiet 30 tematów”- „Radni nie są od tego, że kawałek kostki brakuje. 
Radni powinni patrzeć na strategię, na problemy ludzi(..)”. 
- Nie składa interpelacji na sesji, bo nie chce się popisywać. 
 
Pani Wiesława Sabat – Radna Miasta Sandomierza  
 
Powiedziała, że Członkowie Klubu Radnych  „Nasze Miasto Sandomierz” złożyli interpelację 
dotyczącą: 
-  Gołębi i zasad ich dokarmiania (groźba  zanieczyszczenia potraw serwowanych w 
ogródkach działkowych przez ptaki  dokarmiane na parapetach) 
- Wyłączeniu  miejsca parkingowego  na ulicy Żydowskiej.  
- Wniosku   o zakup dyktafonu pozwalającego  na nagrywanie  posiedzeń komisji Rady 
Miasta (obecnie używany dyktafon jest  już przestarzały i nie zawsze działa). 
- Prośby do administratorów lokali mieszkalnych  o  egzekwowanie  zakazu palenia  
papierosów na klatkach schodowych. 
 
Pan Andrzej Gleń – radny Sandomierza 
 
Zapytał: ”Jak wygląda na dzień dzisiejszy  sytuacja  z PTTK i czy można się spodziewać  
w tym roku jakiś pieniędzy?” 
 
Pan Marceli Czerwiński - Radny Sandomierza  
 
Powiedział: 
- O przejęciu ulic od Spółdzielni Mieszkaniowej  można myśleć dopiero po ich  remoncie 
(SSM ma pieniądze na ten cel). 
- Zwykle chwalimy się tylko  Wąwozem Królowej Jadwigi – A Sandomierz ma jeszcze  co 
najmniej 3 inne wąwozy lessowe, które wymagają uporządkowania. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powiedział, że po  
otrzymaniu wniosku od Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej    zwrócił się do  Pani 
Prezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  z prośbą  o przedstawienie danych 
dotyczących  średnich, rocznych kosztów utrzymania tych dróg 
 
Pan Jerzy Żyła – Radny Sandomierza 
 
Prosi o: 
- Zainstalowanie lustra na skrzyżowaniu ulic: Kościuszki, Żeromskiego i Mickiewicza 
(pojazdy nadjeżdżające ulicą Sienkiewicza są  niewidoczne i istnieje realnezagrożenie ) 
- Wykonanie w pobliżu Domu Opieki Społecznej  wysepki  umożliwiającej bezpieczne 
poruszanie się osobom niepełnosprawnym (na wózkach inwalidzkich, niewidomych , 
starszych) 
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Pani Danuta Wójcik – Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Jest mieszkanką ulicy Tadeusza Króla i od 21 lat opiekuje się bezdomnymi kotami. 
- W żadnym przytulisku nie są  przewidziane miejsca dla  kotów. 
- Czy Miasto nie może wziąć na siebie  usypiania  cyt .”małych miotów” (bo to kosztuje) ? 
- Uważa, że byłoby to lepsze niż  rozjeżdżanie zwierząt samochodami, szczucie i rozkładanie  
trucizny przy śmietnikach. 
- O sterylizacji zwierząt i samowoli  właścicieli psów na osiedlu. 
 
Pani Ryszarda Krzesimowska – Mieszkanka Sandomierza. 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Ma uwagi dotyczące  przebiegu dzisiejszej sesji: chciała zabrać głos podczas   
rozpatrywania  projektu uchwały dotyczącej nazwy ronda. 
Zależy jej na pielęgnowaniu mowy polskiej, a radni  powinni zwracać baczniejszą  uwagę na  
propozycje mieszkańców (w podeszłym wieku), bo nazwa  „Rondo Zesłańców Syberyjskich” 
byłaby  „dużo bardziej dostojna”. 
- Ogródki gastronomiczne   powinny być  odsunięte o 1,5 m od ściany kamienic umożliwiając 
przejazd wózkom inwalidzkim, dziecięcym (chodniki są dla pieszych) i nie będzie wówczas  
problemu  z  ziarnami wpadającymi do potraw. 
W dużych miastach ogródki  gastronomiczne na płycie Rynku. 
- Na temat   odzyskania  nieruchomości Opatowska 3a: 
Wielokrotnie rozmawiała z Panem Burmistrzem  o tej sprawie i uzyskała zapewnienie, że 
wszystko jest na dobrej drodze. 
Państwo radni też powinni być zainteresowani  mieniem gminnym, które niszczeje i od 8 lat 
nie przynosi żadnych dochodów. 
Który prawnik Urzędu Miejskiego zajmuje się tą sprawą ? 
Chciałaby mieć możliwość zadania pytania po ew. odpowiedzi Pana Burmistrza. 
 
Pan Zbigniew Puławski – Mieszkaniec Sandomierza. 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jest osobą, która dba o dziedzictwo tego Miasta i myśli, że Jego wieloletnie działania  są   
znane. 
- Na posiedzeniu Komisji  Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  Rady Miasta zwrócił uwagę na 
zaniechanie  polegające na braku należytego  uczczenia 125 rocznicy  urodzin Andrzeja 
Kazimierza Patkowskiego, który zrobił  cyt. ”niesłychanie wiele” dla Sandomierza. 
(W związku z brakiem zainteresowania  sandomierskich instytucji i towarzystw  tą rocznicą,   
we własnym zakresie, wykorzystując  prywatne zbiory i korzystając z  pomocy pracowników 
Biblioteki Pedagogicznej przygotował niewielką wystawę ( powiesił również plakat w oknie 
przy ulicy Sokolnickiego)). 
- Rada Miasta Sandomierza zapomniała  o uroczystości cyt. ”jakie robimy jako 
Sandomierskie Centrum Pamięci drugi rok”  w rocznicę  eksterminacji Sandomierzan, przede 
wszystkim inteligencji - 16 marca 1942 roku. 
- Na posiedzeniu  Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu prosił o zajęcie się sprawą  
szeroko pojętej kultury cyt. ”Muzeum Okręgowe jest to dla mnie tragedia. Wybór dr. 
Abłamowicza, to jest totalna porażka. To nie jest człowiek, który powinien sprawować tę 
funkcję’. 
- Czy Radni przeczytali pismo, które napisał  Pan Piotr Ławrowski ? 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, że: 
-  Pismo zostało skierowane do Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu, również Pan 
Burmistrz zajmie stanowisko  w tej sprawie. 
- Skąd inąd wie, że spotkanie zainteresowanych stron miało miejsce. 
 
Pan Zbigniew Puławski – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Kontynuując powiedział: 
- Po raz kolejny zwraca się z prośbą o  zwoływanie sesji problemowych dotyczących spraw 
np. kultury, sportu czy rekreacji w Sandomierzu. 
- Jak Miasto ma zamiar uczcić  10 rocznicę śmierci Jana Pawła II, Honorowego Obywatela 
Miasta Sandomierza ? A jak 90. rocznicę  powstania Klubu „Wisła”? 
 
- Nie ma żadnych informacji na temat  Festiwalu Filmów Niezwykłych i nie wie kto jest 
organizatorem? 
- Liczył na nowy impuls, że będzie się coś działo. 
 
Pani Wiesława Sabat – Radna Miasta Sandomierza 
 
Powiedziała: 
- Sterylizacja kotów – tak, usypianie – nie. 
- Usypianie  jest sprzeczne z prawem. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Pytań i uwag było bardzo dużo, skrzętnie je zanotował i odpowie na piśmie (aby pewnych 
faktów nie przekłamać i nie przeoczyć) 
- Odpowiedz dla Pani Ryszardy Krzesimowskiej została przygotowana na piśmie  
i prawdopodobnie  wysłana w dniu dzisiejszym. 
 
Pani Ryszarda Krzesimowska – Mieszkanka Sandomierza 
 
„Czy  mógłby Pan powiedzieć: jak wygląda  sprawa  odzyskania kamienicy Opatowska 3?” 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że  wszystkie informacje zostały zawarte w piśmie,  o którym – jak wyżej. 
 
Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza 
 
W nawiązaniu do wypowiedzi Pana  Z. Puławskiego powiedział: 
- Proponuje  zredagowanie ulotki formatu A-4 z informacją: „Co się w mieście dzieje, jakie są 
plany” i rozrzucenia ulotek po skrzynkach 
- Jak Miasto przygotuje takie materiały, to sam chętnie je  rozniesie. 
 
Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
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- Wszystkie materiały  są przygotowane i są już rozklejone na słupach. 
- Festiwal rozpoczyna się 27 kwietnia – Jest pełna informacja i w dniu dzisiejszym  będzie 
udostępniona. 
- Rozpoczynamy sezon  turystyczny – i wszelkie informacje na ten temat  będą udostępnione 
zarówno w formie ulotek jak i plakatów. 
- Jednocześnie należy mieć świadomość, że tego typu promocja wiąże się z kosztami (patrz 
budżet wykonawczy i kwota przeznaczona na ten cel), a internet jest wszechobecny, dociera 
do każdego i należy z tej formy przekazu korzystać (jest aktywna strona Facebook-owa,) są 
również informacje w prasie. 
- Miasta nie stać na  drukowanie tysięcy ulotek i dostarczanie ich do mieszkań. 
- Zaprasza Państwa Radnych  do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych Miasta. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 
- Wszyscy  otrzymają  wyczerpującą informację na piśmie na  zgłoszone w dniu dzisiejszym  
interpelacje, zapytania i wnioski. 
- Rozpoczyna się sezon turystyczny, bądźmy  serdeczni dla naszych Gości, bo od tego – 
między innymi -  zależy nasz budżet. 
- Życzy wszystkim miłego pierwszo i trzeciomajowego  święta. 
 
Ad. 18 
                                             Zamknięcie obrad. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  IX sesję Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
 
 
                                                                                    Robert Pytka 
                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
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