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Protokół Nr 63 
z LXIII sesji Rady Miasta Sandomierza 

 
Część I 

22 sierpnia 2018 roku –  Ratusz 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji – 12.25 
 
Sesji przewodniczył Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 1  
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył LXIII sesję Rady 
Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym Pana Marka Bronkowskiego – 
Burmistrza Miasta Sandomierza, Panią Katarzynę Zioło - Zastępcę Burmistrza Sandomierza, 
Pana Andrzeja Gajewskiego – Sekretarza Miasta, Panią Barbarę Grębowiec – Skarbnika 
Miasta Sandomierza, Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, 
Przedstawicieli Spółek Komunalnych, zgromadzonych Gości, przedstawicieli mediów oraz 
Koleżanki i Kolegów Radnych. 
 
W I części LXIII sesji udział wzięło 17 Radnych Miasta Sandomierza - jak w załączonej 
Liście obecności.     
Radni –  Pan Janusz Czajka, Pan Jacek Dybus, Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Pan 
Andrzej Juda – usprawiedliwili swoją nieobecność.  
Radni: Pan Sylwester Łatka, Pan Robert Kurosz oraz  Pan Zbigniew Rusak – spóźnienie 
usprawiedliwione. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Piotr Chojnacki na podstawie listy obecności stwierdził 
quorum.   
 
Przed przystąpieniem do realizacji kolejnych punktów porządku obrad sesji Pan Piotr 
Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powiedział, że 1 sierpnia 2018 roku  przyszedł na świat  Karol Żyła – pierworodny syn Pana 
Jerzego Żyły – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 
- W imieniu Państwa Radnych oraz pracowników biura Rady Miasta Sandomierza złożył 
Panu Jerzemu serdeczne gratulacje Rodzicom Karola (wręczając drobny upominek: książkę  
„Tata bohater” i maskotkę). 
Radny – Pan Jerzy Żyła podziękował za gratulacje. 
 
Ad. 2 
Powołanie sekretarza obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Piotr Chojnacki - poprosił o dokonanie wyboru 
sekretarza  dzisiejszej sesji i  zaproponował kandydaturę Pana Piotra Majewskiego – Radnego 
Miasta Sandomierza. 
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Radny - Pan Piotr Majewski - wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad i wobec 
braku innych zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, (Pan Zbigniew Rusak, Pan 
Robert Kurosz i Pan Sylwester Łatka - spóźnienie usprawiedliwione). 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Piotr Majewski został sekretarzem LXIII sesji Rady 
Miasta Sandomierza.  
 
Ad. 3                             
Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta przystępując do realizacji punktu 3. 
Porządku obrad, poprosił o ew. wnioski, uwagi dot. Porządku obrad LXIII sesji Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Jako wnioskodawca prosi o wprowadzenie w porządku obrad dzisiejszej sesji następujących 
zmian: 
- Wniosek o zdjęcie z porządku obrad 3 projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie 
miasta na 2018 rok ujęte w poz. 12., 13.,14. - uzasadniając swoją decyzję (projekty uchwał 
dotyczyły  przeznaczenia określonych kwot na wykonanie oświetlenia i nie zyskały poparcia  
komisji merytorycznych), 
- Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 17. - Podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie na 2018 rok (kwota 6 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu boiska 
treningowego dla KS „Wisła” - brak akceptacji komisji merytorycznej), 
- Wniosek o wprowadzenie w punkcie 17. - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 
2018 rok (kwota 6 000 zł  z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na basenie), 
- Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odrębnych obwodów 
głosowania (wymóg ustawowy w związku z ogłoszeniem daty wyborów samorządowych), 
- Wniosek o przesunięcie rozpatrzenia punktu 8. - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres 10 lat - po rozpatrzeniu zmiany  
w budżecie miasta Sandomierza dot. PSZOK-u. 
 
Jednocześnie Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza - powiedział, że z uwagi na 
powyższe, ulegają zmianie załączniki do projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie 
Miasta na 2018 rok – II wersję WPF i załączników do projektów uchwał Państwo radni 
otrzymali jako materiały dodatkowe. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział, iż  
w związku z tym, że Pan Andrzej Anwajler – radny Sandomierza – został wybrany na 
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług i zgodnie ze Statutem 
Miasta Sandomierza wchodzi w skład Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta 
Sandomierza, prosi o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 21 grudnia 2016 
roku w sprawie powołania komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej Rady Miasta 
Sandomierza.  
 
Na salę obrad wszedł radny – Pan Robert Kurosz – spóźnienie usprawiedliwione. 
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W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń, Pan Piotr  Chojnacki – Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza – poddał pod głosowanie: 

• Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu: 
 

- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 
Wynik głosowania: 13 „za”, 0 „przeciw’, 1 „wstrzymujący się” od głosu, 1 radny nie 
głosował - wniosek został uwzględniony. 
 
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 
Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw’, 1 „wstrzymujący się” od głosu - wniosek został 
uwzględniony. 
 
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 
Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw’, 1 „wstrzymujący się” od głosu - wniosek został 
uwzględniony. 
 
- 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 
Wynik głosowania: 13„za”, 1„przeciw’, 1 „wstrzymujący się” od głosu - wniosek został 
uwzględniony.  
 

• Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu 
 

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok (dot. MOSiR) w miejsce  
projektu uchwały ujętego w poz. 17.   
- Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odrębnych obwodów głosowania. 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymujący się” od głosu - wniosek został 
uwzględniony. 
- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady  Miasta Sandomierza  
z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji 
stałej Rady Miasta Sandomierza.  
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymujący się” od głosu - wniosek został 
uwzględniony. 
 
Następnie Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił Państwu radnym 
porządek obrad LXIII sesji Rady Miasta Sandomierza uwzględniający przyjęte zmiany. 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Złożył wniosek o przygotowanie i wydrukowanie porządku obrad dzisiejszej sesji  
z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że na salę obrad weszli radni: Pan Sylwester Łatka i Pan Zbigniew Rusak. 
(na sali obrad obecnych jest 17 radnych) 
- Poddał pod głosowanie Porządek obrad LXIII sesji Rady Miasta Sandomierza 
uwzględniający przyjęte przez Radę Miasta wnioski  Burmistrza Sandomierza oraz wniosek 
Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza: 
Wynik głosowania: 15  „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” od głosu. 
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Sandomierza Porządku obrad LXIII sesji Rady 
Miasta Sandomierza  - jak niżej: 
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1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Powołanie sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/736/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 

28 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym. (Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza) 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/737/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
28 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta Sandomierza na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. (Wniosek 
Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza) 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/596/2017 Rady Miasta Sandomierza w 
sprawie  zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych  Rady Miasta Sandomierza.  
(Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza) 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady  Miasta Sandomierza z 
dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako 
komisji stałej Rady Miasta Sandomierza (Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta 
Sandomierza) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – CUW (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 
Sandomierz (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) (str.11) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) (str. 15) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. Str. 17 - II wersja 
Uchwały - 60 000,00 zł – MOSiR) +  II wersja załącznika 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – str. 18 - III wersja 
załącznika 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – str. 19 – III wersja 
załącznika 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – str. 20 III wersja 
załącznika 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na 
okres 10 lat. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) ze str. 8 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok - str. 21 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata  2018-2038. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) str. 23 – III wersja 
załącznika 

23. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza. 
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
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24. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/87/2007 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu  udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza. (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza) 

25. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia  „Kompleksowego planu rozwoju szkół w Gminie 
Sandomierz na lata 2017 – 2023”1. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  

26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora  
i przewoźników z przystanków komunikacyjnych znajdujących się  na terenie Gminy  
Sandomierz. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

27. Podjęcie uchwały w sprawie czwartej aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza.2 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

28. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
29. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  

o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
30. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
31. Zamknięcie  obrad. 

 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie wniosek radnego – Pana Roberta Kurosza – o wydrukowanie 
porządku obrad LXIII sesji Rady Miasta z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. 
Wynik głosowania: 9 „za”, 4 „przeciw”, 3   „wstrzymujących się”, 1 osoba nie głosowała. 
Wniosek zyskał akceptację Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Służby wydrukują przyjętą wersję porządku obrad sesji. 
- Jego zdaniem nie ma potrzeby ogłaszania przerwy i prosi o kontynuowanie obrad 
 
Ad. 4 
Przyjęcie  protokołu z LIV sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan  Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził, że protokół  
z LIV  sesji Rady Miasta Sandomierza był w statutowym terminie wyłożony do wglądu  
w biurze Rady Miasta i zapytał o ew. uwagi dot. treści  protokołu.  
Z uwagi na brak zgłoszeń poprosił o przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miasta 
Sandomierza.  
Wynik głosowania: 17„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.  
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził przyjęcie 
protokołu z LIV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/736/2018 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym. (Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza) 
 
                                                 
1 Załącznik do projektu  uchwały  Państwo Radni  otrzymali  e-mail - em 
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Pan  Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji merytorycznej o opinię. 
 
Pan  Piotr Majewski - Przewodniczący Komisji Praworządności - powiedział, że Komisja, 
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Andrzej Gajewski - Sekretarz Miasta Sandomierza  
 
Uzasadnił potrzebę podjęcia w/w uchwały. 
 
Pan  Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Z uwagi na brak zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - 
poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/736/2018 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym. 
 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 
                                                  Uchwały Nr LXIII/806/2018 
zmieniającej uchwałę Nr LV/736/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 marca 2018 
roku w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/737/2018 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta Sandomierza na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji merytorycznej o opinię. 
 
Pan Piotr Majewski - Przewodniczący Komisji Praworządności - powiedział, że Komisja, 
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Andrzej Gajewski - Sekretarz Miasta Sandomierza  
 
Uzasadnił potrzebę podjęcia w/w uchwały oraz wprowadzenie w § 3 autopoprawki. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Z uwagi na brak zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - 
poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/737/2018 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta Sandomierza na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. 
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Wynik głosowania:  17„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LXIII/807/2018 
zmieniającej uchwałę Nr LV/737/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 marca 2018 

roku w sprawie podziału miasta Sandomierza na stałe obwody głosowania,  
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji merytorycznej  o opinię. 
 
Pan Piotr Majewski - Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że Komisja, 
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Andrzej Gajewski - Sekretarz Miasta Sandomierza  
 
Uzasadnił potrzebę podjęcia w/w uchwały – w związku z ogłoszeniem terminu wyborów 
zachodzi potrzeba utworzenia dodatkowych lokali wyborczych.. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Z uwagi na brak zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - 
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 
głosowania. 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LXIII/808/2018 
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania 

 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/596/2017 Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie  zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza.  
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Przedstawił projekt uchwały – Pan Andrzej Anwajler został wybrany przez członków 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  na Przewodniczącego tej Komisji. 
 - Otworzył dyskusję.  
 
Z uwagi na brak zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - 
poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/596/2017 Rady 
Miasta Sandomierza w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady Miasta 
Sandomierza.  
 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 0 stwierdził podjęcie: 
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Uchwały Nr LXIII/809/2018 
zmieniającej uchwałę Nr XLVII/596/2017 Rady Miasta Sandomierza  

w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza. 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako 
komisji stałej Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Przedstawił projekt uchwały – Pan Andrzej Anwajler jako Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej , Handlu i Usług - zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza - 
wchodzi w skład Komisji Budżetu i Finansów. 
- Otworzył dyskusję.  
 
Z uwagi na brak zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - 
poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady  
Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu  
i Finansów jako komisji stałej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LXIII/810/2018 
zmieniającej uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 

2016 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej  
Rady Miasta Sandomierza 

 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. 
 
Pan  Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że Komisja 
Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza  
 
Przedstawiła uzasadnienie do projektu w/w uchwały. 
 
Pan  Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Z uwagi na brak zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - 
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.  
Wynik głosowania:  17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Piotr Chojnacki -  Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LXIII/811/2018 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 
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Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 
Sandomierz. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. 
 
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że Komisja 
Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza  
 
Przedstawiła obszerne uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej gminy Sandomierz. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Z uwagi na brak  zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - 
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej Gminy Sandomierz. 
 
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” od głosu. 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LXIII/812/2018 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Sandomierz. 

 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. 
 
Pan  Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że Komisja 
Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza  
 
Przedstawiła uzasadnienie do projektu w/w uchwały. 
 
Pan  Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Gdzie jest 300 milionów zł, za które można wybudować np. kilka bloków komunalnych, 
amfiteatr. 
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- Nie zrealizowano żadnych inwestycji, nie pozyskano żadnych środków zewnętrznych. 
- Miasto ma spłacać dług kolejnym długiem. 
- Pan Burmistrz, cyt.: „zarzyna ten budżet”. 
- Od 4 lat żaden urzędnik nie otrzymał cyt.: „złotówki podwyżki”, a wydziały UM zostały 
rozbudowane do granic wytrzymałości. 
- Sandomierz jest w kraju jednym z 20 miast o postępującej degradacji. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi:  
- Wie, że emisja obligacji była przewidziana w budżecie Miasta na bieżący rok, ale już wtedy 
protestował przeciw temu. 
- Uważa, że jest to zła droga. 
- Pan Burmistrz powinien tak zarządzać Miastem, aby nie prowadziło to do wzrostu 
zadłużenia. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Poprosił o przypomnienie opinii komisji merytorycznej i z uwagi na brak kolejnych 
zgłoszeń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. 
- W wyniku głosowania: 9 „za”, 7 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” od głosu stwierdził 
podjęcie: 
 

Uchwały Nr LXIII/813/2018 
w sprawie emisji obligacji komunalnych 

 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. 
 
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że Komisja 
Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza  
 
Przedstawiła uzasadnienie do projektu w/w uchwały. 
 
Pan  Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
-  Pozwoli sobie na komentarz: rozumie, że skoro nie ma możliwości wykonania remontu ulic 
Maciejowskiego i Cieśli ( o co zabiega), to należy te środki wykorzystać do realizacji innych 
zadań. 
- Z uwagi na powyższe będzie głosował „za”. 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
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- Powiedział, między innymi: 
- Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu , której przewodniczy, też opiniowała projekt tej 
uchwały. Opinia jest pozytywna. 
- Też się martwi, że nie będzie realizowana ulica Maciejowskiego i Cieśli. 
- Podobno jest szansa pozyskania dodatkowo 500 000,00 zł na te ulice od Pani Wojewody. 
 
Pan Marceli Czerwiński - radny Sandomierza  
 
Zwracając się do Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej zapytał: czy wśród 
zakupionych książek są lektury szkolne? 
 
Pani Barbara Rożek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Lektury są kupowane w pierwszej kolejności. 
- Czym kieruje się przy planowaniu zakupu nowych książek (bo obecnie nie obowiązuje  tzw. 
kanon lektur obowiązkowych) 
- Współpracuje z nauczycielami, którzy sygnalizują, jakie lektury zostaną wprowadzone do 
programu nauczania. 
 
Pani Z. W.*) – Mieszkanka Sandomierza  
 
Powiedziała, że ma dużo lektur, które chętnie przekaże bibliotece. 
 
Pani Barbara Rożek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
 
Powiedziała, że od wielu lat przyjmuje książki od mieszkańców Miasta. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że przekazał bibliotece około 100 książek. 
 
Pani Barbara Rożek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
 
Powiedziała, że: 
- Dziękuje Panu Burmistrzowi. 
- Radni również przekazują swoje książki.  
 
Pani Wiesława Sabat – radna Sandomierza 
 
Powiedziała, że również przekazała książki po zmarłej krewnej. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił Pana Burmistrza 
o udzielenie odpowiedzi na temat ew. dodatkowych środków finansowych od Wojewody 
Świętokrzyskiego. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że na ten temat wypowie się obszernie w punkcie: Informacja Burmistrza  
o bieżących sprawach miasta (bo nie chce teraz wywoływać dyskusji na ten temat). 
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Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
na 2018 rok.  
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LXIII/814/2018 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczących komisji merytorycznych o opinię. 
 
Pan  Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że Komisja 
Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Andrzej Anwajler – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza  
 
Przedstawiła uzasadnienie do projektu w/w uchwały. 
 
Pan  Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza  
 
Powiedział, że wcześniej w budżecie nigdy tych wpływów nie było. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza  
 
Powiedziała, że był, ale w innej klasyfikacji. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza  
 
Powiedział, że: 
- Wystąpił do Burmistrza Sandomierza o udzielnie informacji publicznej, potem sprawa 
trafiła do sądu i do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi. 
- Czy to były wpływy do naszego budżetu ? 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza  
 
Powiedziała, że przychody z naszego majątku wpływają na rachunek gminy. 
 
Z uwagi na brak  kolejnych zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
na 2018 rok.  
Wynik głosowania:  17„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
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Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LXIII/815/2018 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział, że w związku 
z tym, iż zachodzi prawdopodobieństwo konfliktu interesu prawnego, po konsultacji  
z radcą prawnym, przekazuje prowadzenie punktu 15. Porządku obrad Panu Jerzemu Żyle – 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza – przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczących komisji merytorycznych o opinie. 
 
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że Komisja 
Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Andrzej Anwajler – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza  
 
Przedstawiła uzasadnienie do projektu w/w uchwały. 
 
Pan Jerzy Żyła - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział cyt.: „kilka słów komentarza”: 
- Tą uchwałą rozpoczynamy etap realizacji ważnych inwestycji dla miasta. 
- O wnioskach przyjętych przez Urząd Marszałkowski. 
- O programie rewitalizacji, komunikacji miejskiej i endogeniczności. 
- Sandomierz jest pierwszym samorządem z tak zaawansowanymi  inwestycjami. 
- Jeżeli przedłożone projekty uchwał zostaną przyjęte, to będzie możliwość odzyskania 
wkładu własnego (chodzi o ponad 3 mln zł - Urząd  Marszałkowski czeka). 
- Dziękuje pracownikom za trud włożony w pozyskanie tych środków finansowych i prosi 
Państwa radnych, aby to uszanować. 
- Takiej okazji nie było i nie będzie. 
- To wszystko robimy w trosce o Mieszkańców. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- To co powiedział Pan Burmistrz jest cyt.: „kłamstwem i nieprawdą”. 
- Jest to wciąganie Miasta w kolejne długi. 
- O zadłużeniu Miasta. 
- Czy dywidenda w wysokości 200 000,00 zł była przekazana do Miasta z PGKiM ? 
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Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza 
 
Powiedziała, że została wprowadzona do budżetu na jednej z sesji. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- O rosnących kwotach przekazywanych na transport miejski do PGKiM: od 800 000,00 zł  
4 lata temu do 1 800 000,00 zł zaplanowanych w budżecie na bieżący rok (a dzisiaj  kolejna 
kwota). 
- Nie ma potrzeby podejmowania w/w uchwały w dniu dzisiejszym. 
- O kupowaniu kolejnych zabawek, zamiast realizować kilka ważnych dla Miasta projektów. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Pan Burmistrz zapomniał powiedzieć, że w dniu dzisiejszym wchodzimy w okres 
ogromnego zadłużenia, które będzie rosło. 
- Nie kwestionuje, że pewne rzeczy są potrzebnie, ale jak słyszy o parku za 8 milionów zł to 
łapie się za głowę. 
- Może w pierwszej kolejności należy zrobić kanalizację, drogi. 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
-  Za 6 mln zł został wybudowany blok mieszkalny, a park ma kosztować 8 mln zł. 
- Czy  została podpisana umowa czy preumowa.? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
-  Kondycja finansowa Miasta jest dobra (Sandomierz jest w środku tabeli jeżeli chodzi o 
zadłużenie miast w województwie) 
- Zadłużanie się gmin nie jest niczym wyjątkowym. 
- Radny - Pan Wojciech Czerwiec - nie protestował będąc Przewodniczącym Komisji 
Budżetu i Finansów w poprzedniej kadencji, gdy wydawano 23 mln zł na budowę stadionu. 
- O zmniejszającym się zadłużeniu Miasta i pozytywnej opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
- O potrzebie budowy parku i co jest ważniejsze: park czy kanalizacja? (a Miasto musi być 
skanalizowane do 2021 roku). 
 
Pan Robert Pytka – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
-  O zobowiązaniach finansowych Miasta na koniec kwartału 2014 roku i na koniec 2016 
roku. 
- O wieloletnich przedsięwzięciach na 2018 rok. 
- O wprowadzeniu cyt.: „po cichu” ponad 14 mln zł  do WPF-u. 
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- O Załączniku Nr 4, który należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego do 31 sierpnia 2018 
roku. 
- Ile kosztuje rewitalizacja (analiza załącznika do WPF). 
- O kosztach monitoringu. 
 
Pan Marek Brokowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- O przyczynach wzrostu kosztów monitoringu (np. dodatkowe wnioski ze strony różnych 
podmiotów o założenie kamer, wzrost cen materiałów, usług itd.) 
- Preumowa jest wstępem do podpisania umowy. 
- Dobrze, że udało się pozyskać te środki, choć wydaje się, że niektórzy byli tym 
rozczarowani. 
 
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że 
obecnie rozpatrywany jest punkt dotyczący transportu miejskiego. 
 
Pan Zbigniew Rusak - radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- O potrzebie inwestycji, które będą przynosiły dochód. 
- O kosztach związanych z utrzymaniem taboru. 
- O długu ukrytym w Spółce (i jest to dług Miasta). 
- Nie wiadomo, jakie samochody zostaną zakupione. 
- Jeżeli ta uchwała zostanie podjęta, to cyt.: „się pogrzebiemy”. 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Należy pamiętać, że Sandomierz to nie tylko Stare Miasto. 
- W mieście są zdegradowane tereny a rewitalizacja, to odtwarzanie tych terenów - jest 
różnica między remontem a rewitalizacją. 
- Wie, że są wybory, ale  apeluje, aby utrzymywać poziom do końca. 
- Przez 4 lata radni uczestniczyli w podejmowanych decyzjach – jeżeli faktycznie jest tak źle,   
to również jest to wina radnych. 
 
Pan Marcin Marzec – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Rozpatrywany jest projekt uchwały dotyczący transportu, ale wypowiedzi poprzedników 
nawiązują do tego. 
- Rada ma dylemat: Czy zakupić nowy tabor o wartości 14 milionów zł ? 
- Rewitalizacja, to koszt ok. 40 milionów zł, ale jej wartość rośnie i to chyba jeszcze nie 
koniec. 
- Obawy części radnych są zatem uzasadnione. 
- Nowa Rada Miasta będzie miała dylemat: Co robić z inwestycjami ? Czy Miasto będzie stać 
na zrobienie np. tak potrzebnej kanalizacji. 
- Rada jest za pozyskiwaniem środków, ale róbmy to w sposób mądry, rozsądny. 
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- Koszty zostały źle oszacowane (są takie koszty, których nie można przewidzieć, ale jest 
przekonany, że pewne były jednak do przewidzenia (park pierwotnie 6 mln. zł – obecnie  już 
8 mln zł). 
- Pozostaje pytanie: czy decydując się na rewitalizację „nie ugotujemy Miasta” ? 
- Należy starannie rozważyć  co jest nam najbardziej potrzebne. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Nie jest prawdą, że park  kosztuje 8 milionów zł – Park kosztuje 6 mln zł. 
- Koszty są weryfikowane na bieżąco. 
- Nie należy poddawać się presji wykonawców, bo po wyborach - jak sądzi - firmy będą 
zabiegać o pracę. 
 
Pan Robert Kurosz - Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Monitoring jest bardzo potrzebny, ale 1,5 mln zł to bardzo dużo. 
- Faktyczne koszty są dużo niższe ( cyt.: „a ja to robię i wiem”) 
- W Sandomierzu są tereny zdegradowane i nie rozumie dlaczego za 1,5 mln zł robi się park 
Panu Bolewskiemu na 6 arach. 
- Dlaczego radni nie mają wglądu do dokumentacji. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Mówiąc o monitoringu, należy się uprzednio zagłębić w zakres prac: pierwotny i obecny. 
- Centrum obsługi monitoringu będzie na miarę XXI wieku.  
- Budżet Miasta należy traktować jak budżet domowy. 
- Prosi, aby nie traktować miasta jak firmę dającą zysk. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział: Jeżeli Pan Burmistrz dba o Miasto, to dlaczego mieszkanie o powierzchni 20 
metrów kwadratowych remontuje za 80 000,00 zł. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- W każdym budżecie miasta zawarty jest remont pomieszczeń Ratusza. 
- Do dnia dzisiejszego ten remont nie jest wykonany. 
- cyt.: „To tak jest zarządzane Miasto?” 
 
Pan Robert Pytka – Radny Sandomierza 
 
Powiedział:  
- Kto w Urzędzie wycenia koszty inwestycji ? 
- Za każdym razem są inne – I coraz wyższe. 
 
Pani Z. W.*) – mieszkanka Sandomierza 



 

17 
 

 
Powiedziała, między innymi: 
- Czy koalicja czytała zakres obowiązków Regionalnej Izby Obrachunkowej ? 
- RIO nie ogląda uchwał pod względem celowości, tylko „winien- ma”. 
- Czy radni wiedzą, ilu Mieszkańców liczy Sandomierz? - Wybrano firmę, która robi raport   
dla pięćdziesięciotysięcznego miasta. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Pani Z. W.*)  jest w błędzie. 
- Liczy się nie tylko mieszkańców, również turystów, i mieszkańców okolicznych 
miejscowości. 
 
Pan Robert Pytka – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Pan Gromadzki działa jak komiwojażer – gdyby był fachowcem, to przygotowałby projekt 
uchwały (w innych miastach przygotowywał). 
- Internet czuwa. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Każde działanie można ośmieszyć 
- Oczekiwania mieszkańców są duże (np. mieszkańców ulicy Błonie). 
- Wkład własny wynosi zaledwie 15 %. 
 
Pan K. S.*) – Mieszkaniec Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Wykonano remonty ulic powiatowych za około 2 mln zł. 
- Powstają mieszkania zakładowe. 
- Sandomierz nie chce korzystać z pieniędzy rządowych, bo jest konflikt. 
- Miasto powinno się rozwijać. 
 
Pan Marek Bronkowski - Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Przedmówca włącza samorząd w politykę. 
- Nie ma konfliktów burmistrza Sandomierza z Wojewodą. 
- O jakim strumieniu pieniędzy mowa ? 
- Jeżeli chodzi o 540 000,00 zł do wykorzystania w tym roku, to to należy raczej traktować 
jak kpinę. 
 
Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza  
 
Powiedział ,między innymi: 
- Wartość inwestycji wynosi 14 mln zł, a wkład własny 3 mln 700 tys. zł – Czy to jest 15 % ? 
- Czy istnieje zagrożenie, że kwota jeszcze wzrośnie ? 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- To są założenia – więcej będzie wiadomo po przetargu. 
- Są to koszty wyliczone „na dzisiaj”.  
 
Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Chce przypomnieć radnym, ile zadań inwestycyjnych zostało zrealizowanych. 
- Zwracając się do Pana K. S.*) powiedział: zamiast pouczać radnych Sandomierza prosi, aby  
zajął się ulicą powiatową (ma być cyt.: „posprzątana i zrobiona”). 
 
Pan K. S.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Zadanie zostało zlecone do wykonania. 
- Nie uprawia propagandy, tylko zachęca do rozsądku i nie atakowania „wyborczo”. 
 
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział: 
„Wracamy do uchwały dotyczącej transportu”. 
 
Pan Robert Pytka – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- O projektach, na które wydajemy ogromne pieniądze. 
- O dokumentach, które przeanalizował i które analizowali specjaliści zajmujący się oceną 
wykonania projektu planu transportu. 
- O wozokilometrach i prywatnym transporcie oferującym usługi przewozowe w Sandomierzu 
- O wyliczeniach, które powinny być w szafie w Wydziale Nadzoru Komunalnego UM. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Proponowanie  prywatyzacji  komunikacji miejskiej jest demagogią (obecnie Tarnobrzeg od 
tego odchodzi) 
- Komunikacja powinna być komunalna. 
 
Pan Robert Pytka – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Wszystko zależy od wykonania. 
- W wielu miastach to się udało. 
 
Pan Andrzej Lebida - Radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Nic się nie stanie, jeżeli ta uchwała nie zostanie zatwierdzona. 
- Dajmy szanse nowym władzom. 
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Pan Marek Bronkowski - Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- To burmistrz jest od podejmowania decyzji.. 
- To – ze strony radnych – będzie unik. 
- Wszystko jest gotowe do podpisania  umowy. 
- Tak miastem nie można rządzić. 
 
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
- poprosił o przedstawienie konkretnych danych dot. „gotowości projektu”. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
 
Przedstawiła konkretne kwoty dot. umowy: 
- Przygotowanie projektu - 74 000,00 zł 
- Wkład własny - 3 689 855 zł 
- Dofinansowanie - 10 860 317 zł   
- Całość - 14 550 172 zł 
 
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział: 
- cyt.: „Mamy jasność.” 
 
Z głosowania - z uwagi na interes prawny - wyłączyli się radni: Pani Wiesława Sabat oraz 
Pan Piotr Chojnacki. 
 
Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń Pan Jerzy Żyła - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
na 2018 rok.  
Wynik głosowania: 7 „za”, 8 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu (2 osoby wyłączyły 
się z głosowania). 
 
Pan Jerzy Żyła - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził, że Rada 
Miasta Sandomierza nie podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 
rok. 
 
Następnie Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza – przekazał 
prowadzenie obrad Panu Piotrowi Chojnackiemu - Przewodniczącemu Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - ogłosił 5-minutową 
przerwę. 
 

* * * 
 
Po przerwie Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
 
- Wznowił obrady LXIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
- Stwierdził, że na sali w obecnej chwili jest 14 radnych Miasta Sandomierza. 
- Poprosił o zabranie głosu Panią Barbarę Grębowiec – Skarbnika Miasta. 
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Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta  
 
Powiedziała, między innymi: 
- Projekt uchwały, który nie zyskał akceptacji Rady Miasta Sandomierza, był ściśle związany 
z kolejnymi projektami uchwał dot. zmian w budżecie oraz z Wieloletnią Prognozą 
Finansową. 
- W związku z powyższym należy ponownie przeliczyć załączniki do projektów kolejnych 
uchwał – jak wyżej. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – ogłosił przerwę  
w obradach  LXIII sesji  Rady Miasta Sandomierza do 29 sierpnia 2018 roku, o godzinie 10ºº 
 

 

*************************** 

 

Część II 
LXIII sesji Rady Miasta Sandomierza 

29 sierpnia 2018 roku –  Ratusz 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10ºº 
Godz. zakończenia  sesji – 14ºº 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył II część LXIII 
sesję Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym Pana Marka 
Bronkowskiego – Burmistrza Miasta Sandomierza, Panią Katarzynę Zioło – Zastępcę 
Burmistrza Sandomierza, Pana Andrzeja Gajewskiego  – Sekretarza Miasta, Panią Barbarę 
Grębowiec – Skarbnika Miasta Sandomierza, Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w 
Sandomierzu, Przedstawicieli Spółek Komunalnych, zgromadzonych Gości, przedstawicieli 
mediów oraz Koleżanki i Kolegów Radnych. 
 
W II części LXIII sesji udział wzięło 21 Radnych Miasta Sandomierza - jak w załączonej 
Liście obecności.     
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził quorum  
i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad LXIII sesji Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Ad. 16 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. 
 
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że Komisja 
Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
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Przedstawiła uzasadnienie do projektu w/w uchwały. 
 
Pan  Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
- Zapytał o remont rury (w kontekście  niedawnego przeglądu). 
 
Pan Paweł Wierzbicki - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
 
Powiedział, między innymi: 
- To prawda, że był przegląd, ale – jako dyrektor – otrzymał zalecenia do realizacji. 
- Materiały dotyczące sprawy są do wglądu w MOSiR. 
 
Pan Andrzej Anwajler – radny Sandomierza 
 
Powiedział, że dyrektor powinien wiedzieć, co ma być zrobione za 26 000,00 zł. 
 
Pan Paweł Wierzbicki - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
 
Powiedział, że jest w posiadaniu szczegółowej specyfikacji, ale nie ma jej przy sobie. 
 
Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
na 2018 rok (+ III wersja załącznika ).  
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” od głosu. 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LXIII/816/2018 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

 

Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczących komisji merytorycznych o opinię. 
 
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że Komisja 
Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Andrzej Anwajler – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług - 
opinia pozytywna. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
 
Przedstawiła uzasadnienie do projektu w/w uchwały. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza  
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Powiedział, między innymi: 
- O tym projekcie uchwały rozmowy trwają kilka miesięcy. 
- Wkład własny miał wynosić 350 000,00 zł, a obecnie wynosi już 750 000,00 zł. 
- Czy powyższe wynika z chęci ukrycia prawdy przed radnymi, czy też jest wynikiem 
niekompetencji urzędników? 
 
Pan Andrzej Anwajler – radny Sandomierza 
 
- Powiedział, między innymi; 
- Sprawa odpadów i obsługi PSZOK-u leży po stronie PGKiM 
- Oferta złożona cyt.: „jakiś czas temu” na prowadzenie PSZOK obejmowała zabezpieczenie 
miejsca do selektywnej zbiorki odpadów, a umowa obowiązuje do końca 2019 roku. 
- Miasto płaci PGKiM za prowadzenie PSZOK. 
- Nie widzi sensu dofinansowywania budowy PSZOK z własnych pieniędzy (zwłaszcza, że  
była mowa o 350 000,00 zł a teraz wzrosło do 750 000,00 zł + dzierżawa działki. 
- Uważa, że to nie jest rola gminy i jest to li tylko marnotrawstwo pieniędzy. 
 
Pani Wiesława Sabat – radna Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Zbiórka odpadów leży po stronie gminy, a nie po stronie jakiegokolwiek zakładu. 
- Obecnie jest to punkt tymczasowy na terenie PGKiM – należy przygotować miejsce 
docelowe. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, że gmina ma umowę zawartą z PGKiM i płaci za to pieniądze. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Zadaniem gminy jest stworzenie i prowadzenie PSZOK-u. 
- Na gminie ciąży obowiązek prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów. 
- O zaletach składowania śmieci blisko mieszkańców – Spółka PGKiM wygrała przetarg, 
umowa kończy się w 2019 roku i pozostaje pytanie: co dalej ? 
- Obecnie jest szansa na pozyskanie funduszy zewnętrznych i rozwiązanie sprawy „raz na 
zawsze”. 
- Myli się ten, kto uważa, że chodzi o interes PGKiM. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 mln zł. 
- Dla spółki VAT  jest kosztem kwalifikowanym, dla gminy niekwalifikowanym. 
- O powodach, które spowodowały wzrost kwoty z 350 000,00 zł na 750 000,00 zł. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Pan Burmistrz cały czas kłamie. 
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- Zadaniem gminy jest również budowa dróg, odbiór ścieków, dostarczanie wody itd. i Miasto 
w tym celu powołuje Spółkę. 
- Miasto, cyt.: „na samym wejściu” traci pół miliona zł na podatku VAT, a cyt.: „to dopiero 
początek”. 
- Podobno radni są cyt. „zastraszani” i zmuszani do głosowania wbrew zdrowemu 
rozsądkowi. 
- Obecnie w Sandomierzu jest już 8 tysięcy emerytów. 
 
Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza  
 
Powiedział – jako przewodniczący Komisji Praworządności – że jeżeli ktoś z radnych jest 
zastraszany to: w Sandomierzu jest Prokurator Rejonowy. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Wypowiedź radnego – Pana Zbigniewa Rusaka – jest chaotyczna i niezrozumiała. 
- W Sandomierzu jest 6 tysięcy emerytów i jest to tzw. średnia krajowa – ergo: Sandomierz 
nie jest miastem emerytów. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Finanse Miasta są w złym stanie. 
- Niech Pan Burmistrz cyt.: „co do wieku mieszkańców” zaglądnie do statystyk. 
 
Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Nie należy wprowadzać atmosfery, która jest daleka od tego, do czego radny jest 
zobowiązany. 
- Należy rozmawiać o sprawach Miasta. 
- Kampanie wyborczą należy prowadzić na wiecach wyborczych. 
 
Pan Robert Pytka – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- O zadaniach własnych gminy, do realizacji których Gmina powołuje różne ciała: np. spółki, 
zakłady budżetowe. 
- Jest w posiadaniu umowy Miasta z PGKiM – Przedmiotem tej umowy jest zorganizowanie 
i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - czyli Miasto przekazało 
uprawnienia. 
- Paragraf 7. umowy wskazuje, ile podatników sandomierskich kosztuje obsługa – do końca 
2019 roku będzie to ponad 10 mln zł. 
- W załączniku nr 1. do umowy  jest napisane, co należy do obowiązków Spółki: np. z jakich 
terenów odbiera się śmieci, zasady opłat, jak często dezynfekowane są pojemniki. 
- Z umowy jasno wynika, do czego Spółka jest zobowiązana. 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Termin tej umowy upływa w 2019 roku – i co dalej ? 
- W umowie są określone zadania. 
- Radny połączył odbiór nieczystości stałych z PSZOK-iem 
- Spółka wykonuje znacznie więcej, niż to wynika z umowy (gdy jest taka potrzeba). 
- Pozostaje pytanie: czy nadal będzie prowizorka, czy zostanie wybudowany PSZOK  
z prawdziwego zdarzenia ? 
 
Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Dlaczego to gmina występuje z tym projektem? 
- Czy tylko dlatego, że jest to zadanie własne gminy, czy też są jeszcze inne korzyści 
wynikające z tego tytułu ? 
- Była o tym mowa na posiedzeniu komisji, ale warto, aby to zostało wyartykułowane na 
sesji. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Pan Burmistrz chyba zapomniał, od kiedy Polska jest w Unii Europejskiej. 
- 12 lat Pan Burmistrz jest odpowiedzialny za gospodarkę komunalną w Sandomierzu. 
- Podniesienie podatku od środków transportu spowodowało, że cyt.: „wszystko uciekło” 
- cyt.: „Jest Pan zwykłym kłamcą i krętaczem.” 
 
Pan Robert Pytka – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Pan Burmistrz zapytał: co będzie z PSZOK po 2019 roku ?, a przecież Spółka miała 3 lata 
na zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów. 
- Czy Pan Burmistrz wie, co podpisał i do czego zobowiązał Spółkę za 10 mln zł ? 
- W umowie jest jasno napisane, do czego Spółka jest zobowiązana – i nie ma mowy o cyt.:  
„sprytnym wybieraniu”. 
- Umowa jest jasna, choć nie ma tytułu. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Jest zdziwiony wypowiedzią Pana  Burmistrza, że co innego PSZOK, a co innego zbiórka 
odpadów. 
- Na posiedzeniu komisji padło pytanie: ile kosztuje PSZOK a ile zbiórka odpadów ? – Pani 
Angelika Kędzierska – Zastępca Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego – udzieliła 
jednoznacznej odpowiedzi, że nie ma rozróżnienia: płacimy za całość. 
- Zatem Pan Burmistrz jest w błędzie. 
 
Pan Robert Pytka – radny Sandomierza  
 
- Odczytał fragment umowy dotyczący odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 
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- Powiedział, że warto czytać to, co się podpisuje. 
 
Pani Z. W.*) – Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała na temat nauczania dzieci cyt.: „w  zakresie  segregacji odpadów” . 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Mówienie, że ktoś kłamie jest niegrzeczne. 
- Zapytał: czy radny był w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ? 
 
Pan Andrzej Anwajler – radny Sandomierza  
 
Powiedział, że był, wywoził nieczystości. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Kontynuując powiedział: 
- Jak Pan ocenia jego wygląd „Czy nie stać nas na więcej”? 
- Teraz jest szansa wykorzystania środków z zewnątrz. 
 
Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza  
 
Zapytał: Czy tylko Miasto może złożyć ten wniosek ? 
 
Pan Angelika Kędzierska – Zastępca Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego 
 
Powiedziała, że cyt.: „Ten konkurs jest dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego  
i związkom międzygminnym”. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- To, że PSZOK jest taki, a nie inny, nie jest winą mieszkańców lub radnych - tylko PGKiM 
- To PGKiM doprowadził do takiego bałaganu, a bierze za to pieniądze. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Nie ma bałaganu. 
- Ambitnie chce, aby to było coś więcej. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Fundusze unijne są od 2014 roku. 
- To Burmistrz Miasta odpowiada za obecny stan PSZOK-u i to Pan Burmistrz wybrał 
obecnego Prezesa Spółki i cyt.: „taki jest efekt”. 
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Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
na 2018 rok (+ III wersja załącznika Nr 3 i Nr 5 do projektu uchwały).  
Wynik głosowania: 13„za”, 6 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” od głosu, 1 osoba nie brała 
udziału w głosowaniu. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LXIII/817/2018 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

 
Ad. 18 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczących komisji merytorycznych o opinię. 
 
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że Komisja 
Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan  Andrzej Anwajler – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia negatywna. 
 
Pani Barbara Grebowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
 
Przedstawiła II wersję uzasadnienia do projektu uchwały (omówiona szczegółowo na 
posiedzeniu komisji). 
 
Pan  Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza  
 
Powiedział,  między innymi: 
- Ten projekt uchwały dotyczy rewitalizacji oraz relacji radni - burmistrz, radni - radni. 
- O zadłużaniu Miasta. 
- O inwestycjach, które mają się zwrócić w latach następnych. 
- O inwestycjach mających tzw. cel społeczny. 
- O odpowiedzi na pytanie: czy Miasto stać na planowane inwestycje ? 
- O ewentualne ulgi dla wykonawców oraz możliwości zmiany zakresu rzeczowego. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Gdyby nie było Miasta stać na te inwestycje, to opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  
byłaby negatywna. 
- Kondycja finansowa Miasta jest dobra. 
- Jest prawnie dozwolone aktualizowanie, weryfikowanie zakresu, sposobu i ew. materiału. 
- Podjęcie tej uchwały pozwoli na odzyskanie wkładu własnego. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza  
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Powiedział, miedzy innymi: 
- Nie ma w tym racjonalnej polityki na najbliższe 10 lat. 
- O Strategii Miasta , o której  cyt.: „zapominacie”. 
- O strategii podpisanej przez Burmistrza Sandomierza . 
- O odpływie podmiotów gospodarczych. 
- O miejscach pracy, które miały być. 
 
Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Historia nas rozliczy.  
- I historia odpowie na pytanie, czy szansa została wykorzystana, czy zmarnowana. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Że odpowiedzią na pytanie: Czy nas stać ?,  jest odpowiedź: Nie stać nas. 
- O zadaniach zaplanowanych i zrealizowanych. 
- O budynku socjalnym, który miał powstać (i nie wykorzystaliśmy tej szansy). 
- O innych inwestycjach: parku za 6 mln zł, monitoringu za 1,6 mln zł, za niewykorzystane 
projekty za 2 mln zł. 
- O kanalizacji, której Miasto nie robi. 
- O inwestycjach, które będą wyłącznie generować koszty. 
 
Pan Robert  Pytka –  Radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Czy realizowane inwestycje są miastotwórcze, czy też - jak twierdzi prof. Hausner – 80 %  
funduszy unijnych wpakowaliśmy w beton. 
- Beton nie wygeneruje zysków.  
 
Pan Piotr Majewski – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, miedzy innymi: 
- Każdy radny jest rozliczany z tego, co zrobił. 
- Nie zgadza się na krytykę monitoringu – bezpieczeństwo ludzi jest wartością bezcenną. 
- Jest szansa na zmianę naszego miasta. 
 
Pan Marceli Czerwiński – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- O budowie mostu w Sandomierzu. 
- Apeluje o cyt.: „o opamiętanie się”, bo nie można cyt.: „pluć na Burmistrza”. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Nie zgadza się na stwierdzenie cyt.: „żeby jakoś to wyglądało” – Przykład  oświetlenia  
Rynku w Osieku, o którym złośliwi mówili, że jest widoczny z kosmosu (a teraz świeci się co 
piąta lampa). 
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Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza  
 
Powiedział, że za projekt budżetu i jego realizację odpowiada wójt, burmistrz i prezydent. 
 
Pan Andrzej Anwajler – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Jest zrozpaczony poziomem dyskusji.. 
- W rewitalizacji  jest 14 punktów. 
- Były konsultacje - decyzje podejmował Pan Burmistrz i Pani Burmistrz 
- Nie chce, aby realizowano zielony bezpieczny park przy ulicy Baczyńskiego za 1,5 mln zł  
(za te pieniądze można  zrobić coś ważniejszego) 
- O nadbudowie Miejskiej Biblioteki Publicznej (a można zaadaptować pomieszczenia po 
Szkole Muzycznej). 
- O przebudowie Placu przy ulicy Przemysłowej za 20 mln zł (wkład własny 10 mln zł) 
- Jeżeli chodzi o inwestycje wodno – kanalizacyjne, to znalazła się w wykazie tylko ulica 
Błonie. 
- O nieaktualnych kosztorysach (ich aktualizacja będzie kosztować o 3 miliony więcej). 
- Z uwagi na powyższe, podczas głosowania „wstrzyma się” od głosu. 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Apeluje o optymizm. 
- Konsultacje były. 
- To nie jest prawda, że miasto się nie rozwija. 
- O parku, który ma być płucami dla tego Osiedla. 
- O partnerstwie publiczno – prywatnym. 
- Na tym poziomie jest potrzebny dialog. 
 
Pan Marceli Czerwiński – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, że to nie jest prawda, że ten Park ma mieć kilka arów. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Program Rewitalizacji był tworzony przez 2 lata, było kilka spotkań, wszystkie postulowane 
tematy zostały ujęte. 
- Przypomniał zasady obowiązujące przy składaniu wniosków (odpowiednia liczba  
mieszkańców na danym obszarze) 
- Pewne reguły musiały być spełnione. 
- Dziękuje pracownikom za cyt.; „tytaniczną pracę”. 
- O inwestycji zrealizowanej przed Urzędem Wojewódzkim w Kielcach, która kosztowała 2,3 
mln zł.   
- O murawie na stadionie miejskim (w kontekście braku boiska treningowego) 
- O Stadionie, który był budowany z pieniędzy budżetowych. 
- O tym co udało się w tej kadencji skończyć i co jeszcze można zrobić. 
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Pani Z. W.*) – Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- RIO nie jest od oceny zasadności (jedynie zgodność z prawem i winien–ma). 
- O konsultacjach. 
- O duchu rewitalizacji na Starym Mieście. 
- Gmina nie dba o swój majątek. 
- O Bulwarze i jego przebudowie. 
- O promocji Sandomierza 
- O „Historii światłem malowanej”. 
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi, że: 
-  Nie zostanie zakończona ta kadencja wspaniale, bo na jej ulicy - Tadeusza Króla - nic się 
nie dzieje. (nie ma gdzie zaparkować samochodu). 
- „Robiła” Panu Burmistrzowi kampanię, a jest traktowana po macoszemu. 
- Pan Burmistrz nie traktuje mieszkańców i radnych równo. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Traktuje wszystkich ludzi jednakowo. 
- Państwo radni patrzą przez pryzmat potrzeb swoich wyborców, burmistrz musi cyt.:  
„ trochę wyżej”. 
- Fundusz remontowy funkcjonuje tylko w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach 
mieszkaniowych – W mieszkaniach komunalnych są to tzw. koszty eksploatacyjne. 
 
Pan Andrzej Lebida – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- O planach zagospodarowania przestrzennego. 
- O znaczeniu wodociągu i kanalizacji dla rozwoju Miasta. 
- Najważniejsza rzecz dla Miasta to uzbrojenie terenu. 
- O zrobieniu ronda z prawdziwego zdarzenia przy Dworcu PKS w Sandomierzu. 
- Chce, aby Miasto się rozwijało. 
 
Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
na 2018 rok. ( II wersja Uzasadnienia do projektu uchwały oraz zmiana załącznika  Nr 3 i nr 5 
do projektu) 
 
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 5 radnych nie 
brało udziału w głosowaniu. 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LXIII/818/2018 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 
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Następnie Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział: 
- Przekazuję prowadzenie 2 kolejnych punktów porządku obrad LXIII sesji Rady Miasta 
Sandomierza tj.  

-  19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok   
 oraz  
-  20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 
gruntu na okres 10 lat  

 – z uwagi na interes prawny – Panu Jerzemu Żyle – Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta 
Sandomierza  
 
Ad.19 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 
 
Pan Jerzy Żyła - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczących komisji merytorycznych o opinię. 
 
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że Komisja 
Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Andrzej Anwajler – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
powiedział, że  komisja, której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
 
Przedstawiła uzasadnienie do podjęcia w/w uchwały (wprowadzenie opłat za dzierżawę 
terenu pod  rozbudowę Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów komunalnych w Sandomierzu 
(PSZOK). 
 
Pani Wiesława Sabat – radna Sandomierza  
 
Powiedziała, że wyłącza się z uczestniczenia w rozpatrywaniu powyższego projektu  uchwały 
oraz kolejnego tj. punktu 20. Porządku obrad sesji (jako pracownik PGKiM w Sandomierzu 
Spółka z o.o.). 
 
Pan Jerzy Żyła - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Zapytał: 
- Dlaczego PSZOK jest zlokalizowany w tym miejscu ? 
- Czy w Sandomierzu nie ma odpowiedniejszego miejsca na składowanie śmieci ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Szukano odpowiedniego miejsca na  ulokowanie PSZOK-u – propozycji było kilka (między 
innymi: Oczyszczalnia ścieków, tereny międzywala). 
- Uznano, że z punktu widzenia mieszkańców obecna lokalizacja jest najodpowiedniejsza, 
wręcz optymalna (łatwy dojazd, koszt utrzymania ) 
- Nie bez znaczenia jest również zgoda konserwatora zabytków na obecną lokalizację. 
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Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń, Pan Jerzy Żyła - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
- Powiedział, że Państwo radni otrzymali III wersję załącznika do omawianego projektu 
uchwały. 
-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok ze 
zmienionym załącznikiem.  
Wynik głosowania: 12 „za”, 7 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 2 radnych nie 
wzięło udziału w głosowaniu (interes prawny). 
Pan Jerzy Żyła - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LXIII/819/2018 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

 
Ad.20 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na 
okres 10 lat. 
 
Pan Jerzy Żyła - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa  o opinię. 
 
Pan Janusz Czajka - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa - powiedział, że Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 
 
Pan Jerzy Żyła - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Poprosił o dopisanie w tytule projektu uchwały: „Rady Miasta Sandomierza” (autopoprawka 
Burmistrza Sandomierza) 
-  Otworzył dyskusję.  
 
Z uwagi na brak zgłoszeń Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza –
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy gruntu na okres 10 lat. 
 
Wynik głosowania: 12 „za”, 5 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” od głosu, 1 radny – Pan 
Zbigniew Rusak - chwilowa nieobecność, 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu (interes 
prawny). 
Pan Jerzy Żyła - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LXIII/820/2018 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres 10 lat. 

 
Pan Jerzy Żyła - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przekazał prowadzenie 
obrad Panu Piotrowi Chojnackiemu – Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 21 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok. 
 
Pan Piotr Majewski – Radny Sandomierza  
 
Zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta z prośbą o przerwę w obradach. 
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Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza  
 
Zgłosił wniosek przeciwny. 
 
Pan Piotr Majewski – Radny Sandomierza  
 
Wycofał swój wniosek o przerwę. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. 
 
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że Komisja 
Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza  
 
Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza  
 
Zapytał: Kiedy powstał ten dług? 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- 8-9 lat temu. 
- Sukcesywnie wystawiane są tytuły wykonawcze. 
- Takie są przepisy i nic więcej gmina nie może zrobić. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza  
 
Zapytał: 1 500 000 zł to z odsetkami ? 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
 
Powiedziała: z odsetkami to 2 mln zł. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza  
 
Powiedział, miedzy innymi: 
- 2 mln zł – zaległe podatki, 2 mln zł – w zaległych czynszach, 2 mln zł w niezrealizowanych 
projektach – To daje razem 6 mln zł. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 



 

33 
 

- Wszystkie działania, które gmina może podjąć zgodnie z prawem podejmuje: wystawia 
tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, zabezpiecza majątek, wysyła 4 razy w roku 
upomnienia. 
- 1 podatnik powoduje, że mamy 1,5 mln zł zaległości. 
- Urząd Skarbowy nie może ? - nie chce? podjąć  działań (zrezygnował, ze sprzedaży 
majątku, bo nie ma chętnych do jego zakupu). 
- Urząd Miejski w tej sytuacji jest bezradny. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
 
Zapytał: Czy gmina nie może  przejąć tego majątku ? 
 
Pan Piotr Maria Kossak - Radca Prawny Urzędu Miejskiego 
 
„Nie możemy.” 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Nie wymaga od Państwa Radnych wiedzy dotyczącej podatku. 
- W Urzędzie Miejskim są pracownicy, którzy mają konieczną wiedzę i działają zgodnie  
z prawem. 
- Problem jest złożony i ciągnie się od wielu lat (dodatkowo sprawę utrudnia śmierć  
głównego właściciela) 
- Jest to przykład, jak trudno wyegzekwować swoje należności. 
 
Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
na 2018 rok.  
Wynik głosowania: 15 „za”, 1 „przeciw”, 3„wstrzymujących się” od głosu, 3 osoby nie 
głosowały. 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LXIII/821/2018 
w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok. 

 
Ad. 22 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2018-2038. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. 
 
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że Komisja 
Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
 
Szczegółowo wyjaśniła wprowadzone zmiany w projekcie uchwały. 
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Pan  Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Z uwagi na brak zgłoszeń, Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - 
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.  
Wynik głosowania: 15 „za”, 6 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LXIII/822/2018 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz  

na lata 2018-2038. 
 
Ad. 23 
Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. 
 
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że Komisja 
Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Dariusz Socha – Kierownik Referatu KPSiT Urzędu Miejskiego  
 
Uzasadnił  potrzebę podjęcia w/w uchwały. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Z uwagi na brak zgłoszeń, Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - 
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.  
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” od głosu (1 osoba nie 
głosowała). 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LXIII/823/2018 
w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej  

stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 24  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/87/2007 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię. 
 
Pan Robert Kurosz - Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, 
że Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Pani Katarzyna Zioło – Zastępca Burmistrza Sandomierza  
 
Powiedziała, że jest to projekt uchwały porządkujący przepisy prawne wynikające z zaleceń 
Kuratorium. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Z uwagi na brak zgłoszeń, Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - 
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.  
Wynik głosowania: 20„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu (1 osoba nie 
głosowała). 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LXIII//824/2018 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/87/2007 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza. 

 
Ad. 25  
Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „Kompleksowego planu rozwoju szkół w Gminie 
Sandomierz na lata 2017 – 2023” 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię. 
 
Pan  Robert Kurosz - Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu: 
- Powiedział, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. 
- Uzasadniając decyzję Komisji, której przewodniczy, powiedział: 
- Projekt uchwały Państwo radni otrzymali 7 dni przed sesją. 
- Dyrektorzy szkół nie mieli możliwości zapoznania się z projektem uchwały przed  
posiedzeniem komisji. 
- Korespondencja z dyrektorami szkół odbywa się drogą e-mailową. 
- Nie ma w tym programie  inwestycji, o które postulowali dyrektorzy szkół. 
- Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o przygotowanie w porozumieniu z dyrektorami 
sandomierskich szkół, Programu rozwoju szkół. 
- Kilkakrotnie w treści projektu uchwały pojawia się Gmina Koprzywnica – zdaniem radnego 
to Koprzywnica powinna brać przykład z Sandomierza. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poprosił, aby  
w nagłówku, po wyrazie „Uchwała”, dopisać brakujące wyrazy „Rady Miasta Sandomierza” 
 
Pan  Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Pani Katarzyna Zioło – Zastępca Burmistrza Sandomierza  
 
Powiedziała, między innymi: 
- Dyrektorzy Szkół spotykają się z Panem Burmistrzem raz w miesiącu i zostali 
poinformowani, że powstaje taki dokument. 
- Ten dokument jest potrzebny do ogłoszonego konkursu i za jego treść odpowiada Referat  
Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. 
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- Każdy z dyrektorów został zobowiązany do przekazania danych dotyczących 
kompleksowego Programu Rozwoju. 
- Przygotowanie Programu można zlecić za 10 000,00 zł - Skorzystano z Programu 
opracowanego przez zaprzyjaźnioną Gminę. 
- Jeżeli istnieje konieczność wprowadzenia w Programie poprawek, to można przesunąć jego 
przyjęcie na kolejną, wrześniową sesję. 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Od pół roku prosi o przygotowanie Kompleksowego Planu rozwoju szkół, a otrzymał go za 
pięć dwunasta. 
- dyrektorzy szkół podczas urlopu, w lipcu, otrzymali do opracowania dokumenty dot. 
Programu. 
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza  
 
Powiedziała, miedzy innymi: 
- Chce wyrazić absmak. 
- Ważna uchwała została tak potraktowana. 
- Chce widzieć umowę z firma, która zamiast Sandomierz pisze Koprzywnica. 
- Czy jest opinia związków zawodowych na temat tej uchwały ? 
 
Pan Piotr Majewski – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Dyrektorzy byli zaskoczeni, a Pani Burmistrz mówi, że wiedzieli. 
- Chce wiedzieć, kto kłamie. 
 
Pan Marcin Marzec – Radny  Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jest członkiem Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu i uczestniczył w jej obradach. 
- Irytujące błędy, które nie powinny się zdarzyć w takim dokumencie (wspomniana 
Koprzywnica). 
- Nie opracowano ujednoliconego szablonu, według którego dyrektor szkoły przedstawia 
planowany zakres inwestycji, remontów, zakupów (jeden z dyrektorów informuje o potrzebie 
zakupu kredy, inny dyrektor odsyła zainteresowanych do Wydziału Techniczno – 
Inwestycyjnego, gdzie złożył stosowny dokument) 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Każdy z dyrektorów otrzymał do wypełnienia tabelę – i od nich zależało, jak zostanie 
wypełniona. 
- Do Pani Agnieszki Frańczak-Szczepanek: „Nie zlecono, tylko skorzystano z gotowego 
opracowania i cyt.: „Proszę słuchać ze zrozumieniem”. 
- Opinia Związków Zawodowych nie jest obowiązkowa. 
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Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń, Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
na 2018 rok.  
Wynik głosowania: 0 „za”, 12 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” od głosu, 5 radnych nie 
głosowało, Pani Mariola Stepień –  nieobecność usprawiedliwiona. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził, że Rada Miasta 
Sandomierza nie podjęła Uchwały w sprawie przyjęcia „Kompleksowego planu rozwoju 
szkół w Gminie Sandomierz na lata 2017 – 2023” 
 
Ad. 26 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora 
i przewoźników z przystanków komunikacyjnych znajdujących się na terenie Gminy 
Sandomierz. 
 
Pan  Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  
o opinię. 
 
Pan Andrzej Anwajler - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług - 
powiedział, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pani Angelika Kędzierska – Zastępca Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego 
 
Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Z uwagi na brak zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.  
Wynik głosowania: 19„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, Pan Zbigniew 
Rusak – nieobecność usprawiedliwiona.. 
 
Pan Piotr Chojnacki -  Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LXIII/825/2018 
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników  
z przystanków komunikacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Sandomierz. 

 
Ad. 27   
Podjęcie uchwały w sprawie czwartej aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu 
Gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza” 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  
o opinię. 
 
Pan Andrzej Anwajler - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług - 
powiedział, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Pani Angelika  Kędzierska – Zastępca Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego 
 
Przedstawiła uzasadnienie  do projektu uchwały. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza  
 
Zapytał: czy  projekty, które zgłosił Szpital Sandomierski zostały uwzględnione. 
 
Pani Angelika  Kędzierska – Zastępca Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego 
 
Udzieliła Radnemu odpowiedzi. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - zwrócił się do 
Dyrektora MOSiR-u w sprawie budynku, w którym mieści się siłownia - użytkowników 
niepokoją zwłaszcza zacieki na ścianach i suficie. 
 
Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie czwartej aktualizacji  
i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”. 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, Pan Marcin 
Marzec – nieobecność usprawiedliwiona. 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LXIII/826/2018 
w sprawie czwartej aktualizacji i przyjęcia do realizacji  

„Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza” 
 
Ad.28 
Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o bieżących sprawach miasta. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poprosił o zabranie głosu 
Pana Marka Bronkowskiego - Burmistrza Miasta Sandomierza.  
 
Sprawozdanie z realizacji zadań od ostatniej sesji do 21 sierpnia tego 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. 

 
Informuję Państwa, że 20 sierpnia wpłynęło pismo od Wojewody Świętokrzyskiego 
dotyczące przebudowy ulic: Maciejowskiego i Cieśli. Pozwolę je sobie Państwu przeczytać.  

 
Wydział Nadzoru Komunalnego 

1. Na etapie końcowym są przygotowania dokumentów dot. Rewitalizacji Sandomierza - 
Miasta, Dziedzictwa Kulturowego i Rozwoju;  

2. Na placu 3 Maja zostało zamontowane poidełko dla ptaków;  
3. Ustabilizowano barierkę na ulicy Zamkowej; 
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4. Naprawiane są schody na Cmentarzu Wojskowym; 
5. Postawiono altanę śmietnikową przy ulicy Słowackiego 7. 
6. Została podpisana umowa na prace remontowo- konserwatorskie przy mogile Armii Krajowej 

na Cmentarzu Katedralnym; 
7. Została podpisana umowa na zadaszenie Targowiska „Mój Rynek”; 
8. Prowadzono nadzór nad nasadzeniami roślin realizowanymi jako nasadzenia zastępcze przez 

firmę Tankpol za wyrażenie zgody na wycięcie lipy drobnolistnej przy ul. Kwiatkowskiego 
(przy budynku handlowym Biedronka), 

9. Przygotowano projekt i kosztorys nasadzenia roślin na działce wokół „Przystanku Błonie” 
celem załączenia do projektu o dotacje. 

10. Zgłoszenie dekoracji kwiatowych do konkursu „Inspirowanie Naturą 2018”. 
11. Wykonano remont bieżący zniszczonej w wyniku nawałnic fragmentu ulicy Lipowej na 

odcinku 450 m – droga tłuczniowa. 
12. Przygotowano pod asfaltowanie zapadliska w ul. 15-go Sierpnia. 

 
Wydział Techniczno-Inwestycyjny 

1. Trwa wykonywanie dokumentacji dla zadań: 
• Przebudowa Bulwaru nad Wisłą – Etap II Koprzywianka, 
• Remont Kamienicy Oleśnickich i budynku Oficyny przy ul. Rynek 10, 
• Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego – Historia Światłem Malowana, 
• Modernizacja ul. Fortecznej o pow. ok. 1000m2, 
• Oświetlenie ulicy Zaleśnej, 
• Remont i wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej zasilającej 

hydranty przeciwpożarowe w Szkole Podstawowej nr 4 w budynku z oddziałami 
gimnazjalnymi przy ul. Leona Cieśli 2. 
 

2. Trwają roboty budowlane: 
• Budowa przedszkola przy ul. T. Króla 3, 
• Wykonanie remontów cząstkowych dróg i chodników, 
• Roboty utrzymaniowe w zakresie utrzymania oznakowania pionowego na terenie miasta, 
• Przebudowa ulicy Żeromskiego (zadanie wspólne z powiatem), 
• Jasno czysto i bezpiecznie, zagospodarowanie terenów przy ul. Schinzla wraz z budową 

parkingu przy ul. Schinzla, 
• Wewnętrzne roboty remontowe bloku sportowego wraz z przebudową szatni w Szkole 

Podstawowej nr 1, 
• Wewnętrzne i zewnętrzne roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym nr 1, 
• Naprawa - remont tynków sufitów w Przedszkolu Samorządowym nr 1, 
• Uszczelnienie pokrycia dachowego w Przedszkolu Samorządowym nr 6. 

 
3. Wybrano wykonawcę na wykonanie zadań: 

• Przebudowa Placu 3-go Maja – II etap, kwota – 549.881,59 zł brutto. 
 
4. Zakończono roboty: 
• Roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym nr 7  
• Wewnętrzne i zewnętrzne roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym nr 3  
• Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 2. 
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Kultura 
Wysłany został list gratulacyjny do Pana gen. bryg. Roberta Drozda, sandomierzanina, szefa 
Zarządu Kierowania i Dowodzenia w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.  

1. 4.07.2018 r. – Inauguracja projektu MENU KULTURY – edukacja kulturowa na serio –
Projekt obejmował bezpłatne warsztaty z wielu dziedzin kultury, w tym z sztuki, teatru, filmu, 
fotografii i muzyki, był skierowany do dzieci i młodzieży z powiatu sandomierskiego.  
W projekt, realizowany w ramach Programu Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej, 
zaangażowali się pracownicy Urzędu Miejskiego, Muzeum Okręgowego w Sandomierzu oraz 
Sandomierskiego Centrum Kultury. Miejsce: obiekty kulturalne na terenie miasta.  

2. 7-8.07.2018 r. – Jarmark Jagielloński i Turniej Rycerski – Podczas dorocznego 
wydarzenia miały miejsce widowiska historyczne. Gościem Jarmarku Jagiellońskiego było 
Krakowskie Bractwo Grodzkie, które zaprezentowało sceny z życia codziennego epoki 
późnego średniowiecza. Na scenie przy Ratuszu publiczność miała okazje podziwiać 
lokalnych i regionalnych artystów. Przez dwa dni na Rynku Starego Miasta miał miejsce 
tradycyjny jarmark.  

3. 11.07.2018 r. – Obchody 75. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej  
4. 11, 18.07 oraz 1, 08, 22.08.2018 r. – Koncerty w ramach XXIX Sandomierskich 

Wieczorów Organowych.  
5. 13.07.2018 r. - Wernisaż wystawy pt. „Bardejow - światowe dziedzictwo UNESCO"  
6. 27.07.2018 r. – Wernisaż wystawy prac wykonanych podczas VI Międzyuczelnianych 

Plenerów Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki.  
7. 27-29.07.2018 r. „Dookoła Wody Festival 2018”  
8. 29.07.2018 r. – 74. rocznica akcji „Burza” i bitwy pod Pielaszowem.  
9. 1.08.2018 r. – 74. rocznica Powstania Warszawskiego.  
10. 3.08.2018 r. - Wernisaż wystawy zatytułowanej „Sandomierz – takim go widzę” 

autorstwa Rafała Dziorka   
11. 9.08.2018 r. – Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim - "Czy zalewa nas konformizm?"  
12. 14.08.2018 r. – „Sandomierz. Dwa brzegi – jedno miasto” - 80. rocznica włączenia 

terenów położonych po prawej części Wisły w granice administracyjne Sandomierza i 10 
rocznica partnerstwa Sandomierz -  co??? 

13. 14, 17, 18, 19, 22.08.2018 r. – XXVIII Festiwal Muzyka w Sandomierzu. 
14. 15.08.2018 r. – Sandomierskie Święto Plonów – Dożynki Miejskie nawiązujące do 

ludowego święta plonów, połączonego z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw  
i prac. Była to II edycja tego święta, zorganizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Wydarzeniu towarzyszyło odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100 lat niepodległości. Podczas 
wieczornej części wydarzenia na scenie zaprezentowali się: Zespół Tańca Ludowego 
„Sędomir”, Michał Cezar Biały oraz zespół „Teraz My”. Festyn zwieńczył pokaz sztucznych 
ogni wykonanych przez Teatr Ognia „Furion”.  

15. 15.08.2018 r. – Święto Wojska Polskiego.  
16. 17.08.2018 r. – Wernisaż wystawy Ryszarda Gancarza - „Miasto” to tytuł nowo otwartej 

wystawy nieżyjącego już sandomierskiego artysty.  
17. 18.08.2018 r. – 74. rocznica wyzwolenia Sandomierza spod okupacji niemieckiej 
18. Lipiec/sierpień –Akcja „Lato w mieście” – Liczne wydarzenia o charakterze edukacyjno-

kulturowo-sportowym prowadzone są dla dzieci i młodzieży na terenie miasta. 
 
Promocja 

1. 23.07.2018 r. – Święto Policji.  
2. 5.08.2018 r. – Uroczyste otwarcie Przystanku Błonie - Obiekt ten, stworzy możliwość 

włączenia się mieszkańców tej okolicy do tworzenia lokalnej kultury, kultywowania tradycji, 
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wspólnego przeżywania ważnych świąt, wydarzeń, rozwoju osobistego oraz integracji. 
Miejsce: Przystanek Błonie przy ul. Błonie 55. 

3. 12.08.2018 r. – III Śniadanie Sandomierskie – wydarzenie było okazją do integracji 
pomiędzy przybyłymi gośćmi w trakcie wspólnego posiłku jakim było śniadanie. Miejsce: 
Rynek Starego Miasta.  

4. 12.08.2018 r. - Piknik militarny służb mundurowych – na swoich stoiskach promocyjnych 
zaprezentowały się służby mundurowe z Sandomierza oraz Kielc. Miejsce: Bulwar im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.  
 
Sport 

1. 8.07.2018 r. – I edycja Turnieju Siatkówki Plażowej – Zawodnicy rywalizowali w dwóch 
grupach, następnie zorganizowano półfinały i mecze finałowe. Miejsce: Boisko piaskowe na 
Bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu. 

2. 25.07.2018 r. – Z Rysów do Bałtyku dla Niepodległej - Projekt jest jedną z wielu form 
świętowania 100-lecia odzyskania Niepodległości. Wydarzenie polegało na przemierzeniu 
Polski wzdłuż – z gór do morza.  

3. 26-28.07.2018 r. – Złoty medal dla Adama Kołodzieja z MUKS Wisła Junior - Złoty 
medal podczas Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce, w ramach 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zdobył reprezentant Międzyszkolnego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Wisła Junior” Sandomierz – Adam Kołodziej. Miejsce: Stadion Śląski  
w Chorzowie. 

4. 4-5.08.2018 r. - XXXVI Zawody w Wędkarstwie Nocnym o Puchar X Wieków 
Sandomierza – głównym celem zawodów, w których wzięło udział blisko 80 uczestników 
była promocja wędkarstwa jako formy rekreacji i wypoczynku. Miejsce: Wybrzeża Wisły  
w Sandomierzu. 

5. 14.08.2018 r. – Towarzyski Mecz z okazji 80. rocznicy przyłączenia prawobrzeżnej 
części Sandomierza w granice miasta - W ramach obchodów 80. rocznicy przyłączenia 
prawobrzeżnej strony Sandomierza w granice miasta - „Dwa brzegi – jedno miasto” odbył się 
mecz towarzyski pomiędzy drużynami „Prawej Strony Miasta” i „Lewej Strony Miasta”. 
Miejsce: Boisko Orlik przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu.  
 
Referat pozyskiwania środków zewnętrznych 

1. Dokonano losowania pozycji projektów na listach do głosowania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Głosowanie odbędzie się w dniach 3 – 21 września 2018 roku.  

2.   Podpisana została umowa na dofinansowanie projektu: Modernizacja miejskiego oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierz. Wniosek o dofinansowanie 
projektu został złożony w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej z Gminą Sandomierz. Koszt całkowity 
inwestycji wynosi: 3 453 415,87 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 2 919 975,99 
PLN. 

3. Podpisana została pre-umowa na dofinansowanie projektu: Transport miejski przyjazny 
środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego. Wniosek o dofinansowanie 
projektu został złożony w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie 
zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej z Gminą Sandomierz. Koszt całkowity 
inwestycji wynosi: 14 550 172,93 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 10 860 317,40 
PLN. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o ew. 
pytania  dotyczące przedstawionej Informacji. 
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Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza  
 
- Powiedział, że zwracał się w przeszłości z propozycją zwrotu Muzeum Okręgowego, 
rozmawiał na ten temat z Panem Kowalczykiem z Urzędu Marszałkowskiego (który 
stwierdził, że jest to możliwe).  
Radny wyraził pogląd że należy wrócić do tego tematu i podjąć  próby przekazania Muzeum 
pod patronat Muzeum Narodowego. 
- Radny wyraził swój pogląd na temat zorganizowania Dożynek Sandomierskich: nie 
zachowano tradycji, bo wieniec dożynkowy został kupiony w Internecie. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział, że 
Dożynki zorganizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego i to mieszkańcy decydowali  
o formie tego święta – Wieniec był dziełem Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza  
 
- Zasygnalizował opóźnienie w realizacji budowy Przedszkola Nr 3. - Termin zakończenia 
prac to 21 listopada, a na budynku nie ma jeszcze dachu. „Jestem pewny na 100% że nie 
będzie oddany w terminie”   
Przypomniał, że wiele razy zadawał pytania na temat dochowania terminu realizacji budowy. 
- Zapytał, czy w związku z powyższym wykonawca będzie obciążony kosztami za 
przekroczenie terminu czy może Burmistrz „sprolongował termin na dalszy okres?” 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Wcześniej nie miał sygnałów od firmy o trudnościach z dochowaniem terminu. „Dzisiaj 
wiemy, że termin nie będzie dochowany. Powodem jest posadowienie tego budynku. Zmiana 
posadowienia z tradycyjnych ław betonowych na fundament płytowy, to musiało być 
wykonane ze względu na niestabilność gruntu. Odwierty nie pokazały tej niestabilności  
w momencie projektowania. Jest już ustalony termin zakończenia tych prac. To przesunięcie 
terminu nie nastąpiło z winy wykonawcy i nie projektanta, niemniej dzisiaj tego nie 
rozstrzygamy. Ważne jest że Urząd Marszałkowski, który dofinansowuje tę budowę – 
otrzymujemy zwroty środków – uznał nasze argumenty związane z przesunięciem terminu. 
Termin zakończenia prac jest ustalony na 31 marca”. 
 
Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza 
 
Zapytał: „Czy gratulacje jakie Burmistrz wysłał do generała Roberta Drozda były tylko od 
Pana czy również od Rady Miasta”. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział: 
-  „Gratulacje były ode mnie”. 
-   Jeżeli Rada Miasta Sandomierza chciała złożyć życzenia, mogła to zrobić. 
 
Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
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- W przeszłości miała miejsce niezręczna sytuacja kiedy Rada Miasta oddzielnie gratulowała 
różnym osobom. „Powstał taki nieprzyjemny zgrzyt (…). 
-  Uważa, że Władze Sandomierza powinny robić to wspólnie. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Będzie, w najbliższym czasie, okazja do złożenia gratulacji osobiście, ponieważ generałowie 
Kukuła i Drozd zostali zaproszeni do Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, że prosi o realizację projektu zadrzewienia oraz opublikowanie 
„żeby ukazał się w przestrzeni publicznej, żeby każdy mógł to zobaczyć, należy pochwalić się 
tym co zostało zrobione”. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że projekt został wykonany nieodpłatnie przez studentów, jest w posiadaniu 
Miasta – do wglądu -  i zostanie dobrze spożytkowany.  
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza  
 
Zapytał: z jaką częstotliwością  są czyszczone kosze na śmieci. 
 
Radni wyrazili pogląd, że temat podjęty przez Radnego dotyczy punktu wolne wnioski  
i zapytania. 
 
Radny Robert Kurosz stwierdził, że zada to pytanie w odpowiednim punkcie. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział: 
- Wraca do sprawy składania życzeń przez Władze Miasta Sandomierza. 
-  W związku z tym, że podczas składania życzeń mieszkańcom z okazji Świąt 
Wielkanocnych nie uwzględniono Rady Miasta, złożył interpelację, w której podał przykłady 
jak to się odbywa w innych miastach. Poprosił również – w imieniu Rady Miasta –  
o zamieszczenie życzeń – nie zostały zamieszczone.  
- Dysponentem strony internetowej nie jest Rada, tylko miasto .  
- Nadal oczekuje odpowiedzi na tą interpelację. 
 
Pani Z. W.*) – Mieszkanka Sandomierza  
 
Wyrażając swoją opinię na temat przebiegu uroczystości 3-go Maja. Powiedziała między 
innymi: 
-  Przemarsz od strony Katedry na Rynek powinien być uporządkowany, a osobistości 
powinny zająć stosowne miejsca w tym pochodzie,. 
-  Jest to uroczystość  oficjalna 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
 Powiedział: 
- Uroczystości w Mieście mają różnych organizatorów, w tym przypadku dzielimy te 
obowiązki ze Starostwem.  
- Organizatorem Uroczystości, o której mówi Pani Z. W.*) był Starosta Sandomierski. 
 
Ad. 29 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 
Pan Piotr Chojnacki -  Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił komunikaty 
i informacje w tym, między innymi, jak niżej: 

1. Radny – Pan Wojciech Czerwiec –  zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta  
w/s uporządkowania terenu po byłym Miejskim Ośrodku Wodnym, o usunięcie barier 
dla osób niepełnosprawnych oraz remontu mieszkania Pani Z. W.*) 

2. Do wglądu: korespondencja dotycząca postępowania nadzorczego w stosunku do  
uchwały podjętej na ostatniej sesji Nr LXII/792/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku  
w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie kosztów doprowadzenia wody  
do każdej działki w Rodzinnych Ogródkach Działkowych im. T. Kościuszki w 
Sandomierzu. 
Uchwałą Nr 9/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 
sierpnia 2018 roku stwierdzono nieważność w/w uchwały z powodu  braku  podstawy 
prawnej do jej podjęcia przez organ stanowiący. 

3. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu przekazało w dniu 3 lipca 2018 r. Sprawozdanie  
z działalności merytorycznej za 2017 rok (data wpływu do Rady Miasta 26 lipca 2018 
roku po interwencji Przewodniczącego Rady u Dyrektora Muzeum) 

4. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu  zwraca się z prośbą  o  wsparcie finansowe na 
realizację 2 zadań w wysokości 45 000,00 zł oraz informuje, że po uzyskaniu  
dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będzie potrzebny 
wkład własny w wysokości ok. 40 000,00 zł. 

5. 3 sierpnia 2018 roku zwróciłem się z prośbą do Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie  
o zaopiniowanie  projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  
z terenu gminy Sandomierz. 
Informacje o powyższym przekazano do wiadomości do PGKiM Spółka z o.o. oraz do  
Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z o.o. 

6. Państwo R. i T. K.*) zamieszkali w Sandomierzu przy ulicy Opatowskiej  w sprawie  
protestu  przeciwko lokalizacji  śmietnika. 

7. Pan G. G.*), mieszkaniec Sandomierza, skierował do Rady Miasta Sandomierza kilka 
pism - skarg w sprawie: remontu chodnika przylegającego do  bloku Nr 8 przy ulicy 
T. Króla 8, naruszenia praworządności w wydanym przez Burmistrza Sandomierza  
zarządzeniu z dnia 25 czerwca br. 
Od Pana G. G.*) wpłynęło również ponaglenie skierowanie do Wojewody 
Świętokrzyskiego  za pośrednictwem Rady Miasta Sandomierza, zawierające między  
innymi wniosek o stwierdzenie, że Rada Miasta Sandomierza dopuściła się  
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bezczynności z rażącym naruszeniem prawa, wyznaczenia terminu załatwienia skargi 
oraz wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych bezczynności oraz podjęcie    
środków zapobiegających  bezczynności w przyszłości. 

8. Komenda Powiatowa Policji, w związku z prowadzonym postępowaniem 
sprawdzającym w sprawie zakłócenia miru domowego poprzez wejście na teren  
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sandomierzu radnego Miasta Sandomierza. 

9. Starosta  Sandomierski - Pan Stanisław Masternak - poinformował, że po wnikliwej 
analizie podjął decyzję, że nie będzie składał  wniosku o dofinansowanie w 2019 roku   
z  Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 
2019. 

10. Wojewoda Świętokrzyski wzywa do udzielenia wyjaśnień dotyczących uchwały  
Nr LIX/772/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie  
wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza 

11. Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza – przekazał, zgodnie z ustawą  
o finansach publicznych, Informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze 
półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu  
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze 
półrocze. 

12. O oświadczeniach majątkowych (Państwo radni otrzymali druki – należy złożyć na 
dzień 16 września 2018 roku w 2 egz. wg zasad obowiązujących) 
 

Na zakończenie Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - 
powiedział, że treść wszystkich pism, które wpłynęły do Rady Miasta Sandomierza jest do 
wglądu w biurze Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 30                               
Interpelacje i zapytania Radnych 
 
Pan Andrzej Gleń– Radny Sandomierza  
 
Poprosił o: 
- uprzątnięcie ulicy Koćmierzów z naniesionego błota, ustawienie odpowiednich znaków 
dotyczących zakazu wyprzedzania i ograniczenie prędkości oraz utwardzenie drogi polnej 
bocznej od strony posesji Pana Ł.*). 
 
Pan Robert Kurosz– radny Sandomierza 
 
 - Zapytał, jaka jest częstotliwość czyszczenia koszy w mieście – szczególnie na Starówce – 
uważa, że powinno się to odbywać cztery razy w roku. 
- Powiedział, że w informacjach Burmistrza nie usłyszał nic na temat proponowanych przez 
Wojewodę pieniędzy na remont ulic Cieśli i Maciejowskiego. 
-  Zapytał, „Czy podejmujemy jakieś kroki ponieważ przetargi już były. Skoro Pan Burmistrz 
ma pieniądze na to, żeby przeznaczyć 60 000,00 zł na projekt remontu boiska, to myślę, że na 
Maciejowskiego znajdą się pieniądze.”  
- Zapytał, o stan remontów ulic w ramach tzw. „schetynówek”. 
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Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza  
 
- Poprosił o rozważenie możliwości wykonywania dodatkowych dwóch kursów 
autobusowych na linii od ulicy Lwowskiej do Wielowsi - jest to szczególnie ważne dla dzieci 
i młodzieży w rozpoczynającym się roku szkolnym. 
 
Pani  Wiesława Sabat – Radna Sandomierza  
 
- W  imieniu jednego z Mieszkańców Starówki poprosiła o „przesunięcie stoliczka i 
leżaczków przy wyjściu z Ratusza, ponieważ nie ma dojścia do tablicy, która jest 
umieszczona na budynku Ratusza”.  
Powiedziała, że „w budynku przy Rynek 30 mieszkam od 2001 roku, jestem najemcą 
mieszkania tak jak siedmiu innych lokatorów i bardzo Panią – zwróciła się do obecnej na sali 
mieszkanki Starówki -  proszę, żeby Pani nie mówiła, że jest to budynek Pani radnej. Jest to 
budynek gminy i oprócz mnie zamieszkuje tam jeszcze siedem rodzin”. 
- Zwróciła uwagę, że trwa już kampania wyborcza, dlatego prosi o informację na piśmie „kto 
 i dlaczego wykonuje remont w mieszkaniu Pani W.*), bo chciałam powiedzieć, że w 89 roku, 
kiedy otrzymaliśmy mieszkanie, musieliśmy je wyremontować, a w 2001 roku kiedy 
otrzymaliśmy mieszkanie na Rynek 30 też musieliśmy je remontować. Chciałam powiedzieć, 
że na Starym Mieście jest kilku mieszkańców, którzy otrzymali mieszkania komunalne od 
Pana Burmistrza i żeby w nich zamieszkać sami je remontują. Mieszkańcy nie rozumieją 
dlaczego w mieszkaniu Pani W.*), ktoś zrobił wyjątek i remontuje mieszkanie. Mało tego 
obniżył ponoć czynsz i planuje obniżenie centralnego ogrzewania. Idąc tym tropem, każdy 
może powiedzieć że jeden z pokoi nie użytkuje i prosić o obniżenie czynszu i centralnego. 
Uważam, że takie rzeczy są niedopuszczalne. Mieszkańcy na to zwracają uwagę. Bardzo 
proszę o przygotowanie takiej informacji pisemnej”. 
 
Ad. 31 
Zamknięcie obrad. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził wyczerpanie Porządku 
obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął LXIII sesję Rady Miasta 
Sandomierza. 
 

Piotr Chojnacki 
Przewodniczący 

Rady Miasta Sandomierza 
                                                                      
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji 
publicznej. 
 
 


