
 

1 
 

Protokół Nr 22 

z XXII sesji Rady Miasta Sandomierza 

w dniu 2 marca 2016  roku 

 

Godzina rozpoczęcia 10.00 

Godzina zakończenia 13.00 

Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 

Ad. 1 

Pan Robert Pytka otworzył XXII sesję Rady Miasta Sandomierza.  

Stwierdził quorum: w sesji bierze  udział 19 radnych, 2 radnych usprawiedliwiło swoją 

nieobecność. 

W załączeniu lista obecności. 

Ad. 2 

Pan Robert Pytka zaproponował, aby rolę sekretarza obrad pełnił, Radny Marcin Marzec. 

Zapytał, czy Radny wyraża zgodę. 

Radny Marcin Marzec wyraził zgodę. Powiedział, że na sali jest obecnych 18 Radnych. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta -  zauważył nieobecność Radnego Piotra 

Chojnackiego. Powiedział, że  „nie został o tym wcześniej poinformowany”. 

Zapytał, kto z Pań/Panów Radnych jest za wyborem Radnego Marcina Marca na Sekretarza 

obrad? 

Głosowano: 18 „za” – jednogłośnie. 

Pan Robert Pytka stwierdził, że Sekretarzem XXII sesji Rady Miasta Sandomierza został Radny 

Marcin Marzec. 

Ad 3 

Pan Robert Pytka stwierdził przystąpienie do realizacji punktu 3. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Poniżej Projekt porządku obrad XXII sesji – zgodnie z materiałami dostarczonymi Radnym w 

ustawowym terminie: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym zwalczanie  

narkomanii)  oraz ochrony przeciwpożarowej na  terenie miasta Sandomierza. 

6. Informacja o działalności gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego) oraz 

podmiotów, których miasto jest fundatorem. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do 

Rady  Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej.  

8. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania  Sandomierskiej Rady Seniorów oraz nadania 

jej  Statutu. 
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9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Sandomierz na lata 2016-2029.  

14.  Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia woli przeznaczenia  środków  finansowych   

w wysokości 50% kwoty zaoszczędzonej w ramach grupowego zakupu gazu dla 

Oddziału  Paliatywnego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania przez Burmistrza Miasta 

Sandomierza udziałów i akcji Gminy miejskiej Sandomierz w spółkach prawa 

handlowego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży  w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowej. 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik 

przyrody. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr XXI/204/2016 Rady Miasta 

Sandomierza  z dnia 3 lutego 2016 roku  w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2016-2020.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr XXI/205/2016 Rady Miasta 

Sandomierza  z dnia  3 lutego 2016 roku    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 w Gminie Sandomierz. 

24.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą 

Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.  

25. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, organizacyjnej, 

administracyjnej jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz – Świetlicy 

Środowiskowej  w  Sandomierzu.  

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/193/2015 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie  przekształcenia jednostki 

budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz „Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego 

Szkół  w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz 

"Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu”.  

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Sandomierza. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań 

z zakresu świadczenia wychowawczego.  
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29. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu 

oraz nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

30. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Sandomierzu na 2016 rok. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych na  terenie Miasta Sandomierza.  

32. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Sandomierza 

miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych. 

33. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr VII/33/2015 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu  Profilaktyki  

i Rozwiazywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Sandomierzu na 2015 rok. 

34. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach 

podejmowanych w okresie  międzysesyjnym. 

35.  Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 

36. Zamknięcie obrad. 

 

Pan Robert Pytka - Przewodniczący obrad - powiedział, że zanim przystąpimy do realizacji 

tego punktu chce powitać wszystkich obecnych a w szczególności Pana Kazimierza 

Kotowskiego - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Michała Jakubczyka - Asystenta 

Posła Marka Kwitka, wszystkich obecnych, pracowników Urzędu Miasta, oraz przedstawicieli 

Mediów. 

Stwierdził, że w tej chwili w sesji uczestniczy 19 Radnych (na salę przybył Radny Piotr 

Chojnacki) następnie udzielił głosu Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza – poprosił o zdjęcie z porządku obrad 

punktów: 

-  6. Informacja o działalności gminnych osób prawnych (…) W uzasadnieniu podał, że ze 

względu na niedostarczenie materiałów przez prezesów spółek, ten punkt może być 

zrealizowany na kolejnej sesji, 

-  20. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za 

pomnik przyrody. Komisja merytoryczna została poinformowana o tej zmianie. 

Pan Zbigniew Rusak – Radny  zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktów: 

-  15. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia zasad zbywania  przez Burmistrza Miasta 

Sandomierza udziałów i akcji Gminy Miejskiej Sandomierz w spółkach prawa handlowego, 

-  19.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Stwierdził, że uzasadnienie obu uchwał jest „zerowe”. Przy braku informacji z działalności 

spółek oraz  w związku z tym, że Burmistrz wnioskował o zdjęcie punktu 6. Porządku obrad, 

zasadne jest też zdjęcie wskazanych punktów. 
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Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta – poinformował, że każdy z Państwa 

Radnych otrzymał drugą wersję materiałów procedowanych na posiedzeniach komisji, są to: 

- II  wersja projektu uchwały w sprawie powołania Sandomierskiej Rady Seniorów i nadania 

jej Statutu,  jest to punkt 8. dzisiejszych obrad, 

-  II wersja projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą 

Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu, 

-   II wersja uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr XXI/205/2016 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia  3 lutego 2016 roku    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  

na lata 2016 – 2018 w Gminie Sandomierz. 

Powyższe wersje są efektem autopoprawek Burmistrza. 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza - wyjaśnił, że podczas prac komisji 

doprecyzowano wiele zapisów w projektach uchwał, „chcąc nie zaciemniać treści uchwał” 

zaproponował procedowanie sporządzonych wersji jednolitych. Uwzględniają one wszystkie 

wniesione poprawki. 

W nawiązaniu do wypowiedzi Radnego Zbigniewa Rusaka stwierdził, że nie widzi podstaw do 

zdjęcia z porządku obrad punktów 15 i 19 ponieważ są uzasadnienia i „przekona o tym 

Radnych podczas omawiania tych punktów”. 

Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne wnioski w tym punkcie. 

Wniosków nie zgłoszono. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta - poinformował o przystąpieniu do 

przegłosowania poszczególnych propozycji zmian w porządku obrad XXII sesji. 

Wniosek Burmistrza o zdjęcie z porządku obrad punktu 6. Informacja o działalności gminnych 

osób prawnych (spółek prawa handlowego)  oraz  podmiotów, których Miasto jest 

fundatorem. 

Zapytał, kto z Pań/Panów Radnych jest za zdjęciem tego punktu z porządku obrad? 

Głosowano: 19 „za” – jednogłośnie. 

Stwierdził, że w wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 

Wniosek Burmistrza Sandomierza o zdjęcie z porządku obrad punktu 20. Podjęcie uchwały  

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody. 

Zapytał, kto z Pań/Panów Radnych jest za zdjęciem tego punktu z porządku obrad dzisiejszej 

sesji? 

Głosowano: 17 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”. 

Stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że „byłem za” 

Sekretarz obrad poprosił Radnego o podnoszenie mandatu tak, aby był lepiej widoczny. 

Pan Robert Pytka poprosił o zajęcie stanowiska w sprawie propozycji Radnego Zbigniewa 

Rusaka: 

- zdjęcie z porządku obrad punktu 15. - projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbywania  

przez Burmistrza Miasta Sandomierza udziałów i akcji Gminy Miejskiej Sandomierz  

w spółkach prawa handlowego. 
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Zapytał, kto z Pań/Panów Radnych jest za zdjęciem tego punktu z porządku obrad dzisiejszej 

sesji? 

Głosowano: 8 „za”, 5 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się” (dwóch radnych nie brało udziału w 

głosowaniu) 

Przewodniczący obrad: - „Stwierdzam, iż decyzją Rady przy 8 głosach  „za”, 5 „przeciw”,  

4 „wstrzymujących się” punkt 15 porządku obrad  nie będzie dziś procedowany”  

Drugi wniosek Radnego Zbigniewa Rusaka o zdjęcie z porządku obrad punktu 19. - podjęcie 

uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

Zapytał, kto z Pań/Panów Radnych jest za zdjęciem tego punktu z porządku obrad dzisiejszej 

sesji? 

Głosowano: 3 „za”, 13 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” . 

Przewodniczący obrad stwierdził że w wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza poprosił o zmianę kolejności rozpatrywania 

projektów uchwał: Punkty 28 i 29 powinny znaleźć się przed podjęciem uchwały w sprawie 

zmian w statucie Miasta Sandomierza.  

Pan Robert Pytka przystąpił do porządkowania projektu porządku obrad XXII sesji Rady 

Miasta Sandomierza, zgodnie z przyjętymi wnioskami. 

Przedstawił porządek obrad po naniesionych poprawkach: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym zwalczanie  

narkomanii)  oraz ochrony przeciwpożarowej na  terenie miasta Sandomierza. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz 

do Rady  Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej.  

7. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania  Sandomierskiej Rady Seniorów oraz 

nadania jej  Statutu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Sandomierz na lata 2016-2029.  

13. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia woli przeznaczenia  środków  

finansowych  w wysokości 50% kwoty zaoszczędzonej w ramach grupowego 

zakupu gazu dla Oddziału  Paliatywnego Szpitala Specjalistycznego Ducha 

Świętego w Sandomierzu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży  w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr XXI/204/2016 Rady Miasta 

Sandomierza  z dnia 3 lutego 2016 roku  w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2016-2020.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr XXI/205/2016 Rady Miasta 

Sandomierza  z dnia  3 lutego 2016 roku    w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 w Gminie Sandomierz. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą 

Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, 

organizacyjnej, administracyjnej jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz – 

Świetlicy Środowiskowej  w  Sandomierzu.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/193/2015 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie  przekształcenia jednostki 

budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz „Zespołu Ekonomiczno - 

Administracyjnego Szkół  w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy 

Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu”.  

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji 

zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.  

25. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu, Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Sandomierzu oraz nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  

w Sandomierzu. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Sandomierza. 

27. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Sandomierzu na 2016 rok. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych na  terenie Miasta Sandomierza.  

29. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Sandomierza 

miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych. 

30. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr VII/33/2015 Rady Miasta 

Sandomierza  z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego  

Programu  Profilaktyki i Rozwiazywania  Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2015 rok. 
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31. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  

o  działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym. 

32. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 

33. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad po 

przyjętych poprawkach? 

Głosowano: 18 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

Stwierdził, że porządek obrad XXII sesji Rady Miasta Sandomierza został przyjęty. 

Ad. 4 

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

Pan Marek Bronkowski  - Burmistrz Sandomierza powiedział, między innymi, że: 

- Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań ,,budowa parkingu przy  

ul. Browarnej”, remont podłogi sali gimnastycznej  Gimnazjum Nr 1, remont pomieszczeń 

parteru Ratusza. 

- Zlecono wykonanie projektu organizacji ruchu dla obszaru Starego Miasta oraz  aktualizację 

kosztorysów inwestorskich na budowę oświetlenia ul. Salve Regina. 

- Odebrano dokumentację techniczną zadania remont i przebudowa ul. Maciejowskiego  

i Cieśli, oraz remont i przebudowa ul .Dobkiewicza i Schinzla. 

Trwa procedura wyboru projektanta w drodze zaproszenia do składania ofert dla zadania 

budowa parkingu na ul. T. Króla. 

Wybrano i podpisano umowę na wykonanie oznakowania pionowego dróg Gminnych  

w Sandomierzu. 

Trwa procedura wyboru wykonawcy w drodze zaproszenia do składania ofert dla zadania 

budowy oświetlenia ul. Okrzei .  

Wydano 1300 zawiadomień  dotyczących  wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania 

wieczystego. 

KULTURA 

W dniu 7 lutego odbył się wieczór tańców i kolęd, wystąpił zespół: Pieśni i tańca ‘Ziemi 

Sandomierska”, ,,Siarkopolanie”,  oraz zespół ,, Śpiewacy 2”. 

13-14 lutego odbył się Marsz Puławiaków,  - 153 rocznica wybuchu, Powstania Styczniowego, 

28 lutego - Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych - złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono 

znicze na kwaterze Wojskowej na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu. Rozpoczęciem 

uroczystości Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych był zorganizowany przez Związek 

Strzelecki „bieg wilczym tropem”, w którym udział wzięło około 200 osób, akcja ma 

ogólnopolski wymiar, Sandomierz po raz drugi włączył się  w tą inicjatywę. 

PROMOCJA 

- Zorganizowano wiele atrakcji w związku z Walentynkami, 



 

8 
 

- w dniu 12 lutego odbyła się  konferencja „Wisła zrównoważonego rozwoju”, z udziałem 

sąsiednich samorządów, lokalnych  przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych na której omówiono zasady współpracy w zakresie rozwoju turystyki, 

promocji, a także możliwości realizowania wspólnych zadań w obrębie Wisły. 

- W dniach 26- 28 lutego Sandomierz był obecny na XXII  targach ,,Regiony Turystyczne na 

Szlakach Kultury”. Sandomierz zaprezentował się na Łódzkich Targach (…) Gospodarze 

stoiska zachęcali do przyjazdu i pozostania  w Sandomierzu na dłużej niż  jeden dzień. 

SPORT 

6 lutego II odbył się Turniej o puchar Burmistrza Sandomierza. Do turnieju zgłosiło się cztery 

drużyny z różnych miejscowości miedzy innymi: Wola Rzeczycka, Stalowa Wola, Tarnobrzeg 

oraz Sandomierz. Mecz finałowy został rozegrany pomiędzy Wolą Rzeczycką  

a Sandomierzem, niestety wygrała drużyna z Woli Rzeczyckiej. 

- 20 lutego odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triatlonie oraz Mistrzostw 

Sandomierza w Triatlonie.  

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz podziękował Burmistrzowi  

za wystąpienie i zaprosił do dyskusji. 

Pan Zbigniew Rusak – Radny  

Zwrócił się z pytaniem do Burmistrza: Czy PSS ma zobowiązania wobec PEC-u? Otrzymał 

pismo od Pana Burmistrza „jakie zobowiązania za ciepłą wodę i ogrzewanie występują wobec 

PEC-u” Radny podał kwotę 4 mln zł. (…) Zapytał o kwotę 482 tys. zł. Czy jest to zobowiązanie 

PSS.? 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza  

Odpowiedział, że nie rozumie jaki to ma związek z informacją o bieżących sprawach Miasta i 

udzieli odpowiedzi później. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta - powiedział, że  jeśli Radny nie otrzymał 

odpowiedzi na złożoną interpelację zaprasza do punktu 32 dzisiejszych obrad. Radni mają 

prawo złożyć ponownie interpelację, to wynika z ustawy i statutu. Poprosił o zajecie się 

punktem 4. porządku obrad Informacja o  bieżących sprawach Miasta. 

Pan Zbigniew Rusak -  Radny 

Powiedział, że zadał pytanie dotyczące pracy Pana Burmistrza. Poprosił, żeby mu nie 

tłumaczyć „co jest białe a co jest czarne”. 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz poprosił o zabieranie głosu   

w sprawie punktu 4. Przypomniał, że Radny Zbigniew Rusak zabiera głos po raz drugi w tym 

punkcie. 

Pan Zbigniew Rusak – Radny - zapytał Czy Prezes PSS jest w Radzie Nadzorczej PEC-u? 

Zwrócił się do Burmistrza o udzielenie odpowiedzi stwierdzając że „nie jest to Pana osobisty 

folwark”. Powiedział, że Sandomierz ma najwyższe w Polsce  ceny za wodę. W porównaniu  

z Warszawą są one dwukrotnie wyższe. Zapytał Burmistrza „czy nie widzi tu jakiegoś układu 

lub braku nadzoru nad spółkami, czy zastanawiał się nad wprowadzeniem restrukturyzacji, 

czy nie widzi problemów mieszkańców z płatnościami” Radny podał przykład wysokich opłat 

za media i zapytał „czy w ciągu 15 miesięcy rządzenia nie dostrzega Pan problemu?”. 

Przewodniczący obrad powiedział, że następny zgłasza się Radny Andrzej Bolewski. 

Pan Zbigniew Rusak – Radny -   zarządał  udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący obrad - powiedział, między innymi, że od wieloletniego 

radnego wymaga się znajomości statutu 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza – powiedział, że udzieli odpowiedzi 

zgodnie z porządkiem obrad. 

Pan Andrzej Bolewski – Radny 

Powiedział między innymi: że jest na Sali Poseł na Sejm RP oraz zastępca Posła Marka Kwitka. 

Zachęcił Radnych aby zadawali pytania dot. polityki gospodarczej „nie tylko miasta ale 

powiatu i województwa. Wykorzystajmy obecność Panów, żebyśmy mogli się bliżej 

zorientować w tych kwestiach”. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta  

o przestrzeganie porządku, procedur, jak również korzystane z ustawy o samorządzie  

i ze Statutu Miasta „odnośnie obowiązków przy prowadzeniu sesji, zgodnie z porządkiem 

obrad”. Zasugerował powołanie komisji etyki. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

Podziękował Radnemu Andrzejowi Bolewskiemu za wypowiedź. 

Stwierdził, że stara się przestrzegać przepisów prawa. Zacytował § 43 punkt 4 i 5 Statutu 

Miasta Sandomierza. Zwrócił się z  zapytaniem do Radcy Prawnego ,,Czy będziemy 

procedować porządek obrad czy będziemy się zastanawiać nad tym czy Pan Przewodniczący 

sobie radzi,  czy sobie nie radzi?” 

Radca Prawny odpowiedział – „ Mamy procedować” 

Pan Robert Pytka- Przewodniczący Rady Miasta – „Mamy procedować czyli zgodnie ze 

Statutem? Czy punkt 4 jest punktem porządku obrad?” 
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Radca Prawny – odpowiedział: „Tak jest.” 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rada Miasta  - Powiedział, że Radny Zbigniew Rusak 

dwukrotnie zabrał głos w tym punkcie. Zwrócił się do Radnego Z. Rusaka podnoszącego 

mandat i zapytał, czy chce zabrać głos „ad vocem?” czy korzysta z prawa do repliki?  

Radca Prawny zwrócił uwagę, że aby zabrać głos „ad vocem” Burmistrz musi udzielić 

odpowiedzi. 

Pan Zbigniew Rusak – Radny - powiedział, że chce zadać pytanie i wie co to znaczy „ad 

vocem” Poprosił o nie ograniczanie mu swobody wypowiedzi. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący obrad - przywołał Radnego Z. Rusaka do porządku. 

Zacytował § 43 ust. 3 Statut Miasta: „Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia 

Przewodniczącego Rady” Stwierdził, że po udzieleniu wykładni ze strony Mecenasa „nie 

udzielam Panu głosu’. Zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos? 

Zgłosił się Radny Zbigniew Rusak. 

Przewodniczący obrad powiedział że zgodnie z procedurą nie udziela Radnemu głosu. 

Pan Zbigniew Rusak zwrócił się do protokolanta o dokładne zapisanie zaistniałej sytuacji. 

Zapytał „czy Mecenas dał jakąś wykładnię” i czy protokolant ją rozumie. 

Protokolant odpowiedział: „To co powiedział Pan Mecenas jest dla mnie jasne” 

Pan Janusz Czajka- Radny - zawnioskował o zamkniecie dyskusji w  punkcie  4. 

Pan Robert Pytka- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - 

Powiedział między innymi, że po raz pierwszy gościmy na sesji Pana Posła Kazimierza 

Kotowskiego. Zachęcił obecnych do wysłuchania Jego wypowiedzi w punkcie bieżące sprawy 

miasta. 

Pan Kazimierz Kotowski – Poseł na Sejm RP -  

Podziękował za zaproszenie, które umożliwiło mu obecność na sesji Rady Miasta  

i rozważanie, o bieżących sprawach. Wyraził docenianie dla dotychczasowej współpracy  

z samorządem dla dobra Sandomierza i Regionu na różnych obszarach w tym w kreowaniu 

polityki gospodarczej,  z wykorzystaniem wszystkich walorów, dóbr i potencjałów 

Sandomierszczyzny. 

 „Cenię wszystkie uwagi i wszystkie sugestie, które dane nam było wypracować przy 

przygotowywaniu podstawowego dokumentu - Strategii Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020. Następnym etapem było przygotowanie  założeń do Regionalnego 

Programu Operacyjnego i wielu spotkań, które były odzwierciedleniem naszych wspólnych 

spotkań i działań w obszarze kreowania polityki gospodarczej. Bardzo cenię spotkania 



 

11 
 

sadownicze i konferencje na Zamku, to wszystko pomagało w rozwoju i stymulowało rozwój 

 i wykorzystanie dóbr i potencjałów (…). Potrafiliśmy jako region pokazać, że można 

rozwiązać wiele problemów” (…) Mam możliwość pokazywać w czasie wystąpień w Sejmie, 

społeczność, która zrobiła olbrzymie postępy gospodarcze np. w sektorze sadownictwa,   

i przetwórstwa rolnego”. 

Wyraził przekonanie, że „jako Parlamentarzyści tej ziemi jesteśmy przydatni przy 

rozwiązywaniu wielu kwestii trudnych, strategicznych, które wymagają uzgodnień na forum 

Komisji Sejmowych  i forum Rządu. Druga nitka i most, jest to trudne zadanie. Zadania te 

wymagają dobrego przygotowania. Myślę, że infrastruktura  ta, która jest możliwa do 

wsparcia finansami z Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli infrastruktura drogowa 

oraz kolejowa.(…) . Będziemy wspierać te zadania (…)” 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz 

Podziękował za wypowiedź i zapytał, czy Państwo Radni „czy ktoś” chciałby zabrać głos?  

Zgłasza się Pan Andrzej Bolewski -  Przewodniczący obrad przypomina , że jest to już druga 

wypowiedź w tym punkcie. 

Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 

Powiedział między innymi:  że „Dla nas najważniejsze zadania to ul. Lwowska i most, który  

z różnych powodów nie znalazł się w pakiecie priorytetowych inwestycji Województwa (…) 

Proszę Pana Posła, aby poczynił starania, żeby jednak na liście rezerwowej te zadania 

zaistniały”. 

„Drugim  dość  istotnym zadaniem jest temat modernizacji kolei. Miasto Sandomierz było na 

mapie kolejowej, było węzłową stacją kolejową”. Poprosił, aby Sandomierz znalazł się  

w projekcie rekonstrukcji kolei (…). 

Podziękował za działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego zlewni 

Sandomierskiej. „Te działania pozwolą nam nie tylko poczuć się bezpiecznie, ale dają szanse 

 i sygnały potencjalnym inwestorom, że na tym terenie można bezpiecznie inwestować. Dla 

Sandomierza  bardzo ważne są programy dot. środków unijnych, które dają perspektywę 

rozwoju, administracji,  wstrzymania emigracji ludzi młodych, którzy za pracą zasilają 

potencjały gospodarcze nie tylko innych państw ale także innych województw. 

Dziękuje za działania pod Pana nadzorem w sensie powodziowym, które w tym roku 

wchodzą w drugi etap infrastruktury”.  

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza -  podziękował Panu 

Kazimierzowi Kotowskiemu za wystąpienie. Poddał pod głosowanie wniosek formalny 

Radnego Janusza Czajki o zamknięcie dyskusji nad punktem 4. 

Wynik głosowania: 15 ,,za’, 1 ,,przeciw”, 3 ,,wstrzymujących się”. 
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Stwierdził zamknięcie dyskusji w punkcie 4. porządku obrad.  

 

Ad.5   

 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego ( w tym  zwalczania 

narkomani) oraz       ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że informacje 

pisemne są do wglądu dla wszystkich. Poprosił o opinię Komisji  Praworządności. 

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że 

„Uczestniczyłem w spotkaniu w Komendzie Policji w Sandomierzu, na którym omawiano 

sprawy dotyczące bezpieczeństwa. Zaznaczył , że Komisja Praworządności nie otrzymała 

danych na ten temat.  Z danych z narady wynika, że odnotowano  spadek przestępczości tej 

najbardziej uciążliwej dla lokalnej społeczności tj. w  kategoriach włamań, kradzieży, 

rozbojów. Tendencja jest spadkowa  i jako mieszkańcy możemy czuć się spokojni, wzrosła 

natomiast ilość wykroczeń, a szczególnie w ruchu drogowym. Sytuacja w mieście jest  

w stanie dobrym”. 

Przewodniczący obrad poprosił o zadawanie pytań obecnym na Sali przedstawicielom Policji i 

Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej. Powiedział, że w dniu dzisiejszym otrzymał 

mailową informację z Sądu Rejonowego w Sandomierzu na temat prowadzonych spraw. 

Zapytał, czy Radni chcą zabrać głos?. 

Brak zgłoszeń.  

Poprosił o przyjęcie informacji w głosowaniu. Zapytał, kto jest za? 

Wynik głosowania:   18 ,,za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (Radny Zbigniew Rusak był 

nieobecny podczas głosowania). 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 

jednogłośnie przyjęła informację  o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Ad.6   

Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady 

Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej. 

Pan Robert Pytka  - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza- poprosił o opinię Komisji 

Praworządności. 

Pan Piotr Majewski - Przewodniczący Komisji Praworządności – powiedział, że powyższy 

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
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Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. 

Brak zgłoszeń. 

Odczytał treść całego projektu uchwały w którym Rada Miasta Sandomierza desygnuje Pana 

Marka Bronkowskiego jako przedstawiciela Gminy Sandomierza do Rady Nadzorczej Fundacji 

Sandomierskiej.  

Pan Robert Pytka – poprosił o głosowanie. Zapytał, kto jest za? 

Wyniki głosowania: 18 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” (Radny Zbigniew Rusak był 

nieobecny podczas głosowania). 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza -  stwierdził, że Rada Miasta  

podjęła uchwałę: 

Uchwała NR XXII/208/2016 

w sprawie  desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady  Nadzorczej Fundacji 

Sandomierskiej. 

 Ad.7   

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sandomierskiej Rady Seniorów oraz nadania jej 

Statutu. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poprosił o opinię Komisji 

Praworządności. 

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – powiedział, że: 

„Komisja Praworządności 26 lutego br. w składzie 4 osobowym - przy nieobecności jednego 

członka komisji – przeanalizowała projekt i naniosła 10 poprawek. Po poprawkach projekt 

został zaopiniowany pozytywnie. Macie Państwo przed sobą II wersję Statutu (Rady 

Seniorów). 

Przedstawił poprawki wniesione przez komisję: 

-§ 2 pkt.4 –  skreślić wyrazy ,,przedstawiciel osób starszych” zamienić  na ,,osoby starsze” 

- § 2 pkt. 6 - skreślić wyrazy ,,osoby będące przedstawicielami osób starszych”, a zastąpić 

wyrazami  „osoby starsze”. 

-§ 3 pkt. 3  podpunkt  ,,a” skreślić wyrazy ,, przedstawiciele osób starszych”, a zastąpić 

wyrazami ,, osoby starsze posiadające”. 

-§ 3 pkt. 3 podpunkt ,,a”  jest ,,3 osoby” propozycja zamiany na,, 10 osób”. 

-§ 10 skreślić wyrazy ,, na 5 osób „ dopisać ,,9 osób” 
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-§ 10 pkt. 3 na końcu zadania jest ,, 5 osób” propozycja na ,, 9 osób”. 

-§ 10 pkt. 4 propozycja skreślenia wyrazów ,, 5 osób „ zamienić na ,, 9 osób”. 

-§ 16 pkt. 5 skreślić wyraz ,, trzy „ wpisać ,, pięć”. 

-§ 17 pkt. 5 propozycja skreślenia wyrazu ,,trzech członków” a wpisać ,, pięciu członków” 

-§ 18 pkt 1 wyraz ,,odwołanie członka” zastąpić „wygaśniecie mandatu”, oraz dodać punkt 

,,c” o treści „ z przyczyn losowych”,  

- § 18 dodać pkt 2 o treści „w przypadku gdy rada liczy mniej niż 9 członków Burmistrz 

wyznacza wybory uzupełniające w terminie 7 dni”. 

-§ 19 pkt.1 skreślić wyrazy,, oraz do pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej”. 

Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały z przedstawionymi poprawkami. „Uważamy, że te poprawki pozwolą  

powołanej Radzie Seniorów skutecznie pracować na rzecz środowiska Senioralnego oraz dla 

dobra Miasta Sandomierza”. 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza – poinformował, że 

doprecyzowanie zapisów projektu uchwały należy traktować jak autopoprawkę. 

Pan Robert Pytka- Przewodniczący Rady Miasta - powiedział między innymi: „Jest to druga 

wersja projektu zawierająca autopoprawki Pana Burmistrza, a więc nie będziemy 

procedować poszczególnych poprawek, które zostały przegłosowane na posiedzeniu komisji , 

a procedować będziemy ten projekt uchwały. Znamy pozytywną opinię Komisji 

Praworządności”. 

Zapytał, czy ktoś z Radnych chce zabrać głos?. 

Pan Zbigniew Rusak- Radny  – zapytał,  czy grupa, która reprezentuje Seniorów była przy 

opracowywaniu poprawek i czy aprobuje tak poprawione zdania, „czy był ktoś z Państwa jest 

na Sali ?” 

Pan Robert Pytka- Przewodniczący Rady Miasta -  stwierdził, że „jest to wniosek Burmistrza, 

a nie Seniorów, a więc za statut odpowiada Pan Burmistrz – inicjator”. 

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności 

Powiedział, między innymi: że „Komisja obradowała wspólnie z Naczelnikiem Wydziału  

i Sekretarzem „myślę, że środowisko Senioralne  zrozumie te poprawki, które 

wprowadziliśmy tak, aby mogli sobie skutecznie, spokojnie, rzetelnie i obiektywnie 

pracować”. 
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Pan Zbigniew Rusak- Radny - owiedział, że  „Z tego co pamiętam projekt statutu wnosili 

Seniorzy i stad moja uwaga i pytanie, czy były konsultowane z Nimi te poprawki? Bo dla mnie 

jest to oczywiste”. 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

„Chcę uspokoić Pana Radnego, jest obecny przedstawiciel seniorów. Seniorzy o tym wiedzą  

i popierają te poprawki”. 

Pan Rober Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz  

Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? 

Brak zgłoszeń. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawioną wersję projektu uchwały zgodnie 

z przedstawionymi autopoprawkami. Zapytał, kto jest za? 

Wynik głosowania: 15 ,, za”, 0 ,,przeciwko”, 4 ,,wstrzymujących się”. 

Przewodniczący obrad stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza uchwały: 

Uchwała Nr XXII/209/2016 

w sprawie powołania  Sandomierskiej Rady Seniorów oraz nadania jej  Statutu. 

Ad.8  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta -  Poinformował: że w materiałach na sesję 

projekt miał numer ,,9”, poprosił o odszukanie tej strony.  

 Przewodniczący obrad poprosił o opinię Komisji Budżetu i Finansów. 

Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów -  powiedział, że 

komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. 

Brak zgłoszeń. 

Pan Robert Pytka odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 

Cyt. „Uzasadnienie: 

 Załącznik nr. 1  otrzymał nowe brzmienie w związku z uaktualnieniem zapisów do wymogów 

klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 
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2015 roku Aktualizacja dot. Rozdziałów 90002 Gospodarka odpadami  oraz 90020 Wpływy  

i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych.  

Załącznik nr.2  otrzymał nowe brzmienie z związku aktualizacją w rozdziale 75818 rezerwy 

ogólne i celowe”. 

Pan Robert Pytka  - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz poddał pod głosowanie w/ w 

projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 19 ,, za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się”. 

Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę jednogłośnie: 

Uchwały Nr XXII/210/2016 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

Ad.9   

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  poprosił o opinię Komisji Nauki , Oświaty, 

Kultury i Sportu oraz Budżetu i Finansów. 

Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu -  opinia 

pozytywna. 

Pan Andrzej Lebida- Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. 

Brak zgłoszeń. 

Pan Robert Pytka- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - zapytał kto z Państwa 

Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 rok. 

„Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta z działu 757 rozdział 75702 o kwotę 140 tys. I 

zwiększa się wydatki w budżecie miasta w dziale 921 rozdział 92113 o kwotę 140 tys.  - 

wsparcie  działalności Sandomierskiego Centrum Kultury  w związku z przejęciem 

Sandomierskiej Orkiestry Dętej  oraz innych działań?” 

Zapytał, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 

Wynik głosowania: 19 ,,za „, 0 ,,przeciwko”, 0 ,,wstrzymujących się”. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza jednogłośnie podjęła 

uchwałę: 
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Uchwały Nr XXII/211/2016 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

Ad.10  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz poprosił o prezentację opinii 

Komisji Budżetu i Finansów. 

Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. 

Brak zgłoszeń. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  - w związku z brakiem opinii 

innych komisji i brakiem głosów w dyskusji wyjaśnił, że projekt dotyczy uaktualnienia nazw 

zadań złożonych fiszek projektowych. 

Cyt. „Załącznik Nr 1 do uchwały zmienia nazwy zadań: 

a) Modernizacja elewacji i dachu na budynku przy Placu Poniatowskiego 3 zmienia się 

nazwę na Renowacja budynku Urzędu Miejskiego Sandomierza dawny Klasztor 

Dominikanów. 

b) Rewaloryzacja Parku Miejskiego na realizacja Parku Miejskiego w Sandomierzu.  

c) Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej na Przebudowa 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu.  

Załącznik Nr 2 zadania otrzymują nowe brzmienie 

Dział 700 rozdział 70095 „Wymiana pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych przy ul. 

Rynek 7 i  Rynek 8  w Sandomierzu” oraz dział 900 rozdział 90015 „Budowa oświetlenia 

ulicznego  Sandomierz,  ul. Okrzei” oraz „Budowa oświetlenia ulicznego Sandomierz, ul. Salve 

Regina” 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że z uwagi na brak 

kolejnych zgłoszeń poddaje pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

miasta na 2016 rok. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 

Wynik głosowania: 19 ,, za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się od głosowania”. 

Przewodniczący obrad stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza uchwały, 
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Uchwały Nr XXII/212/2016 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

Ad.11 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poinformował, że na ten 

temat debatowały dwie komisje. Poprosił o opinie w tej sprawie. 

Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu- opinia 

pozytywna. 

Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta zaprosił do dyskusji. Wobec braku zgłoszeń 

powiedział, że ze względu na poczynione oszczędności dokonuje się zakupu dostępu do bazy 

„Sigma – Optimum” na potrzeby tworzenia arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych 

podległych Gminie Miejskiej Sandomierz. 

Zapytał, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w tej treści? 

Wynik glosowania: 19 ,,za”, 0,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się od głosu”. 

Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza uchwały: 

Uchwały Nr XXII/213/2016 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

Ad.12   

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz 

na lata 2016 -2029. 

Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz powiedział, że w konsekwencji 

tych zmian, które zostały przyjęte przystępujemy do przyjęcia uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016 -2029. poprosił o opinie 

komisji; Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu oraz  Budżetu i Finansów. 

Pan Jerzy Żyła- Wiceprzewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 

pozytywna. 

Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów- opinia pozytywna. 

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierz poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016 -2029. 
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Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. 

Brak zgłoszeń. 

Następnie zapytał, kto jest za podjęciem uchwały?  

Wynik glosowania: 18 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący się”.  

Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 

Uchwały Nr XXII/214/2016 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Sandomierz na lata 2016-

2029. 

 

Ad.13  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania woli przeznaczenia środków finansowych  

w wysokości 50% kwoty zaoszczędzonej w ramach grupowego zakupu gazu dla Oddziału 

Paliatywnego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza -  poprosił o opinię  komisji. 

Pan Janusz Czajka–Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej Ochrony Rodziny i Zdrowia– 

opinia pozytywna. 

Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów- opinia pozytywna. 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję 

W dyskusji głos zabrali: 

Pan Wojciech Czerwiec- Radny Miasta 

Powiedział, miedzy innymi: 

„Z powodu burzliwej dyskusji na wcześniejszej sesji na temat tej uchwały i wielu 

nieprawdziwych informacji, pewne rzeczy nie do końca były powiedziane, grupa Radnych 

pozwoliła sobie wypracować oświadczenie: 

 ,,W imieniu Radnych Miasta Sandomierza pragnę poinformować, iż nasze działania wsparcia 

Oddziału Paliatywnego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu oparte są 

na faktach i dobrej woli, a nie na uprawianiu populistycznego PR. Zarówno podczas sesji 

Rady Miasta jak również wystąpień publicznych, prasowych i na antenie Polskiego Radia 

Kielce zaprezentowano informację wybiórczo,  tym samym wprowadzając w błąd opinie 

publiczną. Radni tak naprawdę nie widzieli umowy powołującej  tzw. ,,grupę zakupową”. Nie 

mieli wglądu do jej treści, a tym bardziej do pełnej informacji o podmiotach tworzących tzw. 
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,,grupę zakupową”, ani do klauzuli zawartej w umowie o przeznaczeniu części wirtualnej 

oszczędności na wsparcie oddziału Paliatywnego Sandomierskiego Szpitala. Nieprawdą jest , 

iż wszystkie samorządy lokalne z terenu Powiatu Sandomierskiego uczestniczące w ,,grupie 

zakupowej” mają zamiar przekazać swoje oszczędności jako wsparcie dla Sandomierskiej 

lecznicy, a taka informacja pojawiła się w trakcie dyskusji. Bulwersującym jest  fakt, iż Pan 

Janusz Sikorski dyrektor szpitala twierdził że Sandomierski Samorząd nie przekazywał 

środków na rzecz Sandomierskiego Szpitala.  

Pozwolę sobie tu zacytować oficjalną informację Pana Burmistrza, którą otrzymała Rada 

Miasta. 

Gmina łącznie przekazała w latach 2003 – 2015 środki do SPZOZ w wysokości  

2 mln 883 tys. 903 zł. Finansowego wsparcia udzielono także Organowi Prowadzącemu czyli 

Starostwu Powiatowemu w Sandomierzu. W ubiegłym roku przekazano 100 tys. na remont 

ulicy Ożarowskiej w Sandomierzu. Samorząd Miejski przejął od Samorządu Powiatowego 

kilka ulic na osiedlu przyszpitalnym oraz ul. Rokitek. Takie działania wiążą się z remontami  

i zimowym utrzymaniem. Stanowi to konkretne obowiązki finansowe dla władz 

samorządowych. 

Najłatwiej jest obarczać innych za fatalny stan nie tylko tego oddziału a samemu nie ponosić 

odpowiedzialności za brak wizji rozwoju szpitala i pozyskiwania środków zewnętrznych. Rada 

Miasta Sandomierza w ramach swoich możliwości nigdy nie odmówiła pomocy, zawsze 

wspierała i wspierać będzie Sandomierski szpital, ale chciałbym mieć informację jakie 

działania podejmuje dyrektor szpitala, aby pozyskać środki finansowe poza Samorządem. 

Sama idea uchwały intencyjnej po zaledwie  jednym miesiącu funkcjonowania tzw. „grupy 

zakupowej” gdy tak naprawdę nie wiadomo o jakich oszczędnościach możemy mówić jest 

naszym zdaniem  działaniem propagandowym, pozbawionym realnego uzasadnienia  

w budżecie  

 Jako Radni mamy dobrą wolę przekazania konkretnych środków  np. 25 tys. zł w postaci 

dotacji celowej na w/w oddział i jesteśmy przekonani, że takie środki można 

wygospodarować z realnie zaoszczędzonych kwot na zimowe utrzymanie dróg. Kwota może 

być przekazana na zakup jednego lub kilku łóżek specjalistycznych na Oddział Paliatywny. 

Kwota ta zwiększyłaby komfort pobytu pacjentów już od dzisiaj a nie od bliżej 

nieokreślonego terminu” 

Pan Robert Kurosz – Radny 

Powiedział, między innymi, że: „Chce się dowiedzieć która to grupa radnych napisała to 

pismo”. Zaznaczył, że dyrektor szpitala składał wnioski i nie otrzymał pieniędzy, natomiast 

pieniądze otrzymali ordynatorzy i lekarze (…). 

Pan Andrzej Bolewski –Radny Miasta 
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Powiedział, miedzy innymi, że „Jeśli tak było, ale nie wierzę, że Dyrektor nie otrzymał tych 

pieniędzy tylko na wniosek ordynatorów bo dla mnie nie zawsze Dyrektor może być dobrym 

lekarzem i nie zawsze Lekarz może być dobrym dyrektorem. Zarządzający zdrowiem 

mieszkańców są to wydziały i Ordynatorzy, którzy najlepiej wiedzą jakie są potrzeby dla 

podniesienia standardu leczenia pacjenta”. 

Pan Sylwester Łatka – Radny Miasta 

Złożył wniosek formalny o zamkniecie dyskusji w tym punkcie obrad. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza -  poddał pod głosowanie 

złożony wniosek formalny. Zapytał, kto jest za?. 

Wynik Głosowania: 18 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 1 ,, wstrzymujący się”. 

 Stwierdził przyjęcie wniosku i tym samym przystąpienie do głosowania projektu uchwały  

w sprawie wyrażania woli przeznaczenia środków finansowych w wysokości 50% kwoty 

zaoszczędzonej w ramach grupowego zakupu gazu dla Oddziału Paliatywnego Szpitala 

Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.  

Odczytał treść projektu uchwały. 

Zaznaczył, że w treści § 2 projektu po słowach „o którym mowa” jest „w ust. 1” powinno być 

„w § 1”. Stwierdził , że jest to autopoprawka.  

Radca Prawny potwierdził, że tak należy poprawić. 

Zapytał kto jest za przyjęciem uchwały? 

Wynik głosowania:  17 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 3 ,,wstrzymujący się”. 

Przewodniczący nie zatwierdza wyniku głosowania. Mówi:  ,,bo 17+ 3 wychodzi 20, a jednego 

Radnego nie ma”. Poddaje jeszcze raz pod głosowanie uchwałę i pyta kto jest za?. 

Wynik głosowania: 16 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 3 ,,wstrzymujące się”. 

Pan Robert Pytka stwierdził, że Rad Miasta Sandomierza podjęła uchwałę: 

Uchwały Nr XXII/215/2016 

w sprawie wyrażenia woli przeznaczenia  środków  finansowych  w wysokości 50% kwoty 

zaoszczędzonej w ramach grupowego zakupu gazu dla Oddziału  Paliatywnego Szpitala 

Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. 

 

Ad. 14  

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 
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Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinie Komisji 

Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska  i Rolnictwa. 

Pan Andrzej Lebida - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Przewodniczący 

Komisji Gospodarki Przestrzennej, Środowiska i Rolnictwa  - powiedział, że - obie komisje 

wydały pozytywną  opinię. Powiedział, że „chodzi tu o sprzedaż terenu tzw. Lusterka” 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. 

Wobec braku zgłoszeń Pan Robert  Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

odczytał treść projektu uchwały.  

Radny Zbigniew Rusak powiedział, że wszyscy mają przed sobą projekt i nie ma potrzeby 

odczytywania go. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości  gruntowej. Zapytał kto jest za podjęciem uchwały? 

Wynik głosowania: 19 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujący się „ 

Stwierdził podjęcie uchwały: 

Uchwały Nr XXII/216/2016 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 

Ad. 15  

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych. 

Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział że jest to projekt 

na stronie 17 materiałów sesyjnych. Poprosił o opinie Komisji Budżetu i Finansów oraz 

Komisji Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska  i Rolnictwa. 

Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Przewodniczący 

Komisji Gospodarki Przestrzennej, Środowiska i Rolnictwa - obie komisje wydały opinie  

pozytywną.   

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Robert  Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza odczytał projekt uchwały. 

§ 1 Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych 

położonych w Sandomierzu przy ul. Zaleśnej oznaczonych numerami ewidencyjnymi 796/22 i 

796/24 o łącznej pow. 0,4975 ha oraz 796/26 o powierzchni 1,2458 ha. 

Zapytał kto jest za podjęciem tej uchwały? 

- Wynik głosowania: 19,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujący się”, stwierdził podjęcie uchwały: 
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Uchwały Nr XXII/217/2016 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych. 

Ad.16  

 Podęcie uchwały w sprawi sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowej. 

Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił  o  opinie Komisji 

Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska  i Rolnictwa. 

Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Przewodniczący 

Komisji Gospodarki Przestrzennej, Środowiska i Rolnictwa  - obie komisje wydały pozytywną  

opinie. Powiedział, że chodzi tu o teren przy nowo budowanej Galerii Królewskiej. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

odczytał treść  §1 projektu: 

„Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obręb lewobrzeżny,  

oznaczonej numerami ewidencyjnymi  1371/4 o powierzchni 0,0092 ha na rzecz właściciela 

przyległej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1510/5 i 1510/13. Sprzedaż 

działki następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej’. 

Przewodniczący obrad poddał pod glosowanie projekt uchwały. Zapytał, kto jest za? 

Wynik głosowania: 19 ,,za, 0 ,, przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się”  

Stwierdził, że Rada jednogłośne podjęła uchwałę 

Uchwały Nr XXII/218/2016 

w sprawie sprzedaży  w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej. 

Ad. 17  

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poprosił o opinie Komisji: 

Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług oraz Budżetu i Finansów. 

Pani Wiesława Sabat –Przewodnicząca  Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług- 

poinformowała, że projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie. 

Pan Andrzej Lebida- Wiceprzewodniczący Komisja Budżetu i Finansów-opinia pozytywna. 

Dodał, że miasto musi budować wodociągi i infrastrukturę. 
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Pan Zbigniew Rusak – Radny 

Powiedział, między innymi, że: 

„Taryfy , które są proponowane w projekcie są najwyższe w Polsce. Z uwagi na to, że mamy 

wodę źródlaną  i nie ma potrzeby jej uzdatniać. PGKiM  przystąpiło do programu tańszej 

energii  nie ma zatem potrzeby podnosić i obciążać mieszkańców dodatkowymi kosztami za 

wodę i kanalizację. Trzeba się zastanowić czy nie trzeba przeprowadzić gruntownej 

restrukturyzacji  tej spółki”. W ubiegłym roku zwrócił uwagę na sesji , dlaczego PGK i M 

mając wykfalifikowanych pracowników i sprzęt nie buduje kanalizacji tylko bierze 

podwykonawców? Stwierdził, że podnoszenie stawek jest wynikiem niegospodarności  

w spółce. Zapytał, „Kogo się boicie Pani Sabatowej? Bo ja nie bardzo rozumiem”  

Pani Wiesława Sabat – Radna  

Poprosiła, „żeby nie było wycieczek pod  adresem osób” Powiedziała, że na komisji 

szczegółowo omawiano ten temat. Dodała, że: „Na 923 miejscowości jakie są wymienione na 

stronie odnośnie ceny gazu i kanalizacji Sandomierz znajduje się  na 629 pozycji z czego  na 

576 znajduje się Stalowa Wola, 580 Gmina Dwikozy, 595 Połaniec, 551 Tarnobrzeg, także nie 

mamy najdroższej wody w naszym regionie”. 

Pan Andrzej Bolewski – Radny 

Powiedział, między innymi: 

„Na komisji przez kilka godzin omawiano tą kwestię (…) O Tych kwestiach, które Pan Rusak 

mówi też dyskutowaliśmy bezpośrednio z zarządzającym (…) na ile  mieliśmy możliwość, bo 

wszystkich dokumentów finansowych  jeszcze nie było. Będziemy zwracać uwagę na 

gospodarność w spółkach na komisjach.  Zarządy spółek mają świadomość, że to rynek 

będzie weryfikował zarządzających w spółkach i ich oszczędności”. 

Pan Zbigniew Rusak – Radny 

Powiedział, między innymi: 

„W ubiegłym roku pisałem pismo do Burmistrza ile pieniędzy PGK i M zebrał z opłaty 

burzowej, a zebrał ponad  milion złotych z czego 400 tys. zapłaciło miasto (szkoły, instytucje 

miejskie itp.) w tym 600 tys. zapłaciły przedsiębiorstwa, spółdzielnie, wspólnoty itp. 40 tys. 

zapłaciło gospodarstwo, a wiec mam pytanie co z tymi pieniędzmi PGK i M zrobił, gdzie 

zainwestował? Dostałem odpowiedź, że poszły na wynagrodzenia pracowników. Proszę 

sobie zadać pytanie jakie pieniądze wpływają do PGKiM za wodę i kanalizację może 10 mln zł 

nikt nie jest w stanie tego powiedzieć. Ja powiem – zatrudnionych jest 220 osób z tego 90%  

z nich mają swoje interesy lub są na emeryturach (…) Średnia pensja tam wynosi 5 - 6 tys. zł, 

ci ludzie udają, że pracują, a my średnio rocznie wydajemy klika mln. na utrzymanie zieleni 

odśnieżanie itp. 
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(…) Burmistrz przed wyborami mówił, że powstanie Zakład Zieleni Miejskiej, że będzie 

porządek, a na połowach ulic jest brud. (…)” 

Radny uważa, że należy się zastanowić jak z tej sytuacji wyjść i przeanalizować co PGK i M 

robi z naszymi pieniędzmi? 

Pan Marceli Czerwiński – Radny 

Powiedział, między innymi, że nie zgadza się z Radnym Z. Rusakiem, ponieważ obserwował 

przez 3 miesiące roboty firm, które wykonywały kanalizację na ul. Salva Regina i ul. Krętej. 

„Oprócz robienia pierwszorzędnej roboty widziałem, również porządek jaki pozostawili po 

sobie robotnicy”. 

Pan Piotr Majewski – Radny - powiedział między innymi, że „stawki muszą wejść czy radni 

tego chcą czy nie. To wynika z przeprowadzonego audytu”. Złożył wniosek o zamknięcie 

dyskusji. 

Pan Zbigniew Rusak -  Radny zgłosił „ad vocem” 

Powiedział, miedzy innymi: 

- „Chcę się tylko odwołać do wypowiedzi Pana Czerwińskiego. W którym roku to było? bo 

chcę wyjaśnić, że PGK i M nie wykonywał żadnych kanalizacji, lecz zleciło to podwykonawcy 

(…) 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

Powiedział, między innymi: 

„Ostatnia podwyżka wody była we wcześniejszej kadencji Rady Miasta , a w tym roku spółka 

złożyła wniosek prawidłowy podnosząc o  8 groszy za wodę  i 10 groszy za ścieki. Po raz 

pierwszy został przeprowadzony audyt ,,inna kolejność Panie Radny  Piotrze Majewski ,nie 

audyt wymusił takie ceny tylko z uwagi na wniosek który został złożony w Gminie”. W ślad za 

tym po raz pierwszy zdecydowałem o sprawdzeniu zasadności tych wyliczeń i powołałem 

Komisję, która była w spółce 2 tygodnie. (…) Po tym czasie Komisja potwierdziła zasadniczość 

tej podwyżki. Wykonanie kanalizacji realizuje PGKiM. Pan Radny Rusak mówi, że jest przerost 

zatrudnienia, że nie potrzebne są osoby, może sprzęt i szukanie podwykonawcy. To nie jest 

tak Panie Radny. Spółka chcąc wykonać taki szeroki zakres prac własnym siłami musiałaby 

zatrudnić odpowiednią grupę ludzi, zakupić sprzęt i podjąć działanie  we własnym zakresie. 

Spółka koordynuje tylko zadania, wybiera najtańszego wykonawcę w drodze przetargu 

otwartego. Ta fachowość wykonania prac o jakiej mówi Pan Radny Czerwiński świadczy, że 

tylko taką drogą można wykonać prace szybko i tańszym. Podwyżka tych cen jest 

spowodowana ilością wykonywanych w 2015 roku inwestycji, dlatego ten wniosek jest 

zbudowany w oparciu o koszty poniesione w roku ubiegłym. PGK i M wykonało około 5 km. 

kanalizacji, miasto nieco wsparło PGK i M , ale więcej zostało podane w uzasadnieniu, które 
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drogi, jakie urządzenia zakupiono przez spółkę i to te inwestycje (…) spowodowały podwyżkę 

o te 8 gr, 10gr. Pan mówi o bajońskich kwotach odnoście wód opadowych. Myli Pan pojęcia. 

Mówi Pan  o oszczędnościach wynikających z gazów, te oszczędności będą w tym roku jeśli 

ten wniosek taryfowy będzie. Chcę powiedzieć, że ja sobie nie wyobrażam, po tych 

oszczędności które są z tytułu gazu i prądu , że w tym roku PGK  i M będzie podnosił koszty 

wody. Nie dopuszczam takiej kwestii. W tym roku jeszcze tak”  

Pan Zbigniew Rusak- Radny Miasta ad vocem 

Powiedział, „Nie jest Pan zorientowany w polityce 8 lat był Pan Zastępcą Burmistrza i dzisiaj 

popiera Pan to, przecież Pan zdaje sobie sprawę , że te pieniądze są wtopione w błoto. Są 

przykłady i dowody na to, że Spółka Miejska wybrała ponad milion zł. Na bezpodstawne 

pobieranie opłat za wodę opadową, a zapadnie wyrok w tej sprawie.  Miasto które zapłaciło 

400 tys. zł będzie musiało zwrócić się o zwrot tych pieniędzy, bo taka jest procedura. My 

dzisiaj o tym mówimy i udajemy, że tego nie widzimy, a Pan teraz mówi, że takie są 

wyliczenia na wodę i kanalizacje. Pan udaje, że nie ma problemu, a ja zwracam uwagę, że jest 

duży problem”. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz poddał pod głosowanie złożony 

wniosek  formalny Pana Piotra Majewskiego  o zamkniecie dyskusji w tym punkcie obrad. 

Wynik Głosowania: 18 ,,za”, 1 ,,przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się”. 

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję. 

Odczytał treść projektu uchwały. 

„W związku z wnioskiem PGK i M w Sandomierzu Sp. zoo Rada Miasta uchwala co następuje: 

§ 1 Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków przełożoną we wniosku  taryfowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. zoo stanowiącą załącznik nr.1 do mniejszej uchwały. 

§ 2 Taryfa określona w § 1 obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku  

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza i Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu  

§ 4 Uchwała wchodzi w dniu podjęcia z mocą obowiązującą 1 kwietnia 2016 r. 

Poddał pod głosowanie projekt uchwały. Zapytał, kto jest za? 

Wynik głosowania: 12 ,,za”, 2, ,przeciw”, 3 ,, wstrzymujących się”. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych, dwóch nie 

brało udziału w głosowaniu. 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie uchwały:  

Uchwały Nr XXII/219/2016 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

 

 Ad. 18  

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił  o opinię Komisji 

Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Pan Andrzej Lebida – Komisja Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa – 

opinia pozytywna. 

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Pan Robert  Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza odczytał najważniejsze części z treść projektu uchwały : 

Na podstawie ustawy o samorządzie oraz ustawy o ochronie przyrody po uzgodnieniu  

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach Rada Miasta uchwala co 

następuje; 

§ 1 W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowych walorach przyrodniczych ustanawia się 

pomnikiem przyrody dwóch drzew topoli białej. Drzewa opisane podlegają ochronie w celu 

zachowania wartości przyrodniczej i krajobrazowej. 

Przewodniczący obrad zapytał. Kto jest za podjęciem uchwały w takiej treści? 

Wynik głosowania:   17 ,,za, 1 ,, przeciw”, 1 ,,wstrzymujących się”. 

 Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza uchwały: 

Uchwały Nr XXII/220/2016 

w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody 

 

Przewodniczący obrad ogłosił 5 minutową przerwę. 

Pan Robert Pytka wznowił obrady XXII sesji Rady miasta Sandomierza. 
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Ad. 19.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr. XXI/204/2016 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 3 lutego 2016 roku  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz poprosił o przedstawienie 

opinii Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 

Pana Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji powiedział – „opinia komisji jest pozytywna”. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

powiedział, że jest to uaktualnienie danych. 

Radny Andrzej Gleń poprosił o nie odczytywanie treści projektu uchwały. 

Pan Robert Pytka odpowiedział, że czyta to co jest konieczne. 

Zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-

2020.  

Wynik glosowania: 19 ,,za”, 0,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się”. 

Stwierdził, podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza uchwały: 

Uchwały Nr XXII/221/2016 

w sprawie zmiany  uchwały Nr XXI/204/2016 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 3 lutego 

2016 roku  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. 

 

Ad.20.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr XXI/205/2016 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia  3 lutego 2016 roku    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2016 – 2018 w Gminie Sandomierz. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że mamy wersję 

druga projektu. Poprosił o opinię komisji. 

Pana Janusz Czajka –Przewodniczący Komisji  Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

– opinia pozytywna. dodał, że obie te uchwały były podyktowane uzupełnieniem danych 

statystycznych za 2015 rok. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w wersji drugiej? 

Wynik glosowania: 19 ,,za”, 0,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się”. 

Stwierdził, ze Rada jednogłośnie podjęła uchwałę: 

Uchwały Nr XXII/222/2016 

w sprawie zmiany  uchwały Nr XXI/205/2016 Rady Miasta Sandomierza  z dnia  3 lutego 

2016 roku    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 

2018 w Gminie Sandomierz. 

 

 

Ad. 21 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki  organizacyjnej pod nazwą Świetlica 

Środowiskowa oraz nadania jej statutu. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział: „Podjęcie 

uchwały w sprawie utworzenia jednostki  organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa 

oraz nadania jej statutu, bardzo proszę o opinie komisji” 

 

Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia -  

powiedział, że  „Komisja również zaopiniowała projekt uchwały, wynika to ze zmiany 

ogólnopolskiej, która również została narzucona ustawą sejmową” 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział: „proszę Państwa,  

oczywiście wersja druga dostarczona”. 

 

Pan Janusz Czajka dodał: „wersja druga z poprawkami”. 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta - zapytał, „kto chciałby zabrać głos, nie 

widzę. Kto z Panów/ Pań Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie utworzenia jednostki  

organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu, proszę  

o podniesienie mandatów”. 

Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza -  stwierdził, że:  
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Uchwała Nr XXII/223/2016 

w sprawie utworzenia jednostki  organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz 

nadania jej statutu 

 

 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 22 

Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, organizacyjnej, 

administracyjnej jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz – Świetlicy Środowiskowej   

w  Sandomierzu. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o  zwrócenie uwagi 

na stronę 25 w materiałach na sesję, poprosił o opinie Komisji. 

Pana Janusz Czajka –Przewodniczący Komisji  Opieki Społecznej – opinia komisji jest 

pozytywna w wersji drugiej. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  

- Poddał pod glosowanie uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, 

organizacyjnej, administracyjnej jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz – Świetlicy 

Środowiskowej  w  Sandomierzu, kto jest za? 

Wynik glosowania: 19 ,,za”, 0,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się”. 

Stwierdził, że Rada Miasta jednogłośne podjęła uchwałę: 

Uchwały Nr XXII/224/2016 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, organizacyjnej, administracyjnej 

jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz – Świetlicy Środowiskowej  w  Sandomierzu. 

 

Ad.23     

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/193/2015 Rady Miasta Sandomierza z 

dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej 

Sandomierz „Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół  w Sandomierzu"  

w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty  

w Sandomierzu”. 

Pan Robert Pytka- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz poprosił o opinię Komisje Nauki, 

Oświaty, Kultury i Sportu. 
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Pan Jerzy Żyła - Wiceprzewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 

pozytywna. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 

poprosił o wykreślenie z tytułu wpisanego dwa razy słowa „w sprawie traktujmy to jak 

autopoprawkę” 

Zapytał, kto z Państwa Radnych jest za zmianą uchwały Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 

grudnia 2015r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz 

„Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół  w Sandomierzu" w jednostkę budżetową 

Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu”.  

Wynik glosowania: 19 ,,za”, 0,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się” 

Stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośne: 

Uchwały Nr XXII/225/2016 

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/193/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 

2015r. w sprawie  przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz 

„Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową 

Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu” 

 

Ad. 24 

 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań  

z zakresu świadczenia wychowawczego 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz – przypomniał, że mamy tu 

przeniesienie kolejności uchwał, na wniosek Pana Burmistrza. Poprosił o otworzenie 

materiałów sesyjnych na stronie 28. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki 

organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 

Poprosił o opinię Komisji. 

Pana Janusz Czajka –Przewodniczący Komisji  Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

– „opinia komisji jest pozytywna”. 

Pan Robert Pytka- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że niniejsza 

uchwałą wyznacza się Ośrodek Pomocy społecznej w Sandomierzu do realizacji zadań  

z zakresu świadczenia wychowawczego.  

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zapytał, kto  

z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w załączonej treści? 
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„Przechodzi do procedury głosowania projektu uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki 

organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego?”. 

Wynik glosowania: 19 ,,za”, 0,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się”. 

Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierz: 

Uchwały Nr XXII/226/2016 

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia 

wychowawczego. 

 

Ad. 25   

 Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu oraz 

nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  poprosił o zwrócenie uwagi 

na stronę 29 w materiałach na sesję. Poprosił o opinie Komisji. 

Pana Janusz Czajka –Przewodniczący Komisji  Opieki Społecznej – „opinia komisji jest 

pozytywna”. 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. 

Brak zgłoszeń. 

Pan Robert Pytka- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  zapytał, kto z Państwa 

Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Sandomierzu oraz nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu, proszę 

o podniesienie mandatów? 

Wynik głosowania: 19 ,,za”, 0,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się”. 

Stwierdził, że uchwała został podjęta: 

 

Uchwały Nr XXII/227/2016 

w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sandomierzu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu oraz nadania statutu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
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Ad.26   

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Sandomierza. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o otworzenie 

materiałów sesyjnych na stronie 27. Jest to uchwała w sprawie zmiany Statutu Miasta 

Sandomierza. 

 Poprosił o opinię Komisji Praworządności. 

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – powiedział, że „komisja 

zajmowała się tym projektem uchwały poprosił o uściślenie pewnych rozbieżności, mamy 

punkt 20 i 21”. Poprosił Sekretarza Miasta o wyjaśnienie. 

Przewodniczący obrad powiedział, że mamy autopoprawkę Pana Burmistrza 

Pan Marek Brokowski – Burmistrz Sandomierza - poprosił o wpisanie w projekcie uchwały: 

„W pozycji 20. wpisać  ,,Żłobek” wykreślając „Świetlica Środowiskowa”, 

W pozycji 21. będzie to „Świetlica Środowiskowa”, 

Skreślimy pozycję 22. „Środowiskowy Dom Pomocy”.  

Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że jest to 

autopoprawka Pana Burmistrza. „wpisujemy dwa punkty 20 i 21 a skreślamy 22”. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Sandomierza wynikających z poprzednio 

przyjętych uchwał. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? 

Wynik glosowania: 19 ,,za”, 0,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się”. 

Stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwały Nr XXII/228/2016 

w sprawie zmiany Statutu Miasta Sandomierza. 

Sekretarz obrad zasygnalizował, że radny Wojciech Czerwiec nie głosował. Radny 

odpowiedział, że głosował.  
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Ad.27   

Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2016 rok. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz poprosił o opinię Komisji. 

Pana Janusz Czajka –Przewodniczący Komisji  Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

– opinia pozytywna. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta - 

Poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Sandomierzu na 2016 rok. Rada Miasta Sandomierza przyjmuje ten program stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. Zapytał, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? 

Wynik głosowania: 19 ,,za”, 0,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się”. 

Stwierdził jednogłośne podjęcie uchwały: 

Uchwały Nr XXII/229/2016 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2016 rok. 

 

Ad.28   

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na  

terenie Miasta Sandomierza. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że jest to strona 

31 (w materiałach na sesję) i poprosił o opinię Komisji. 

Pana Janusz Czajka –Komisja Opieki Społecznej Ochrony Rodziny i Zdrowia – opinia 

pozytywna. 

Pani Wiesława Sabat –Przewodnicząca  Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług – 

opinia pozytywna. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta -  

poddał pod glosowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych na  terenie Miasta Sandomierza.  

Cyt. „§ 1 Ustala liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej  4,5 % alkoholu  

z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 100. 
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§ 2 Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%  alkoholu  

z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 50”. 

Zapytał, kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? 

Wynik głosowania: 19 ,,za”, 0,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się”. 

Stwierdził, że uchwała została podjęta  jednogłośnie. 

Uchwały Nr XXII/230/2016 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na  terenie Miasta 

Sandomierza. 

 

Ad.29   

Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Sandomierza miejsc 

sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz poprosił o opinie Komisji. 

Pana Janusz Czajka –Komisja Opieki Społecznej Ochrony Rodziny i Zdrowia – opinia 

pozytywna. 

Pani Wiesława Sabat –Przewodnicząca  Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług – 

opinia pozytywna. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta - 

poddał pod glosowanie uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta 

Sandomierza miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych, zacytował najważniejsze 

fragmenty: 

§ 1 projektu, który przedstawia miejsca w których nie można sprzedawać alkoholu oraz zapis, 

że miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane  

w  odległości mniejszej niż 50 metrów od granicy obiektów wymienionych w paragrafie  

1 (chodzi o odczytany przed chwilą  ust. 1 z § 1 projektu uchwały). 

Zapytał, kto jest za? 

Wynik głosowania: 19 ,,za”, 0,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się”. 

Stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośne: 

Uchwały Nr XXII/231/2016 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Sandomierza miejsc sprzedaży  i 

podawania napojów alkoholowych. 



 

36 
 

 

Ad.30  

Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr VII/33/2015 Rady Miasta Sandomierza   

z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu  Profilaktyki  

i Rozwiazywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii   

w Sandomierzu na 2015 rok. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poinformował, że ze względu 

na konieczność przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały nr VII/33/2015 z dnia 25 lutego 

2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu  Profilaktyki i Rozwiazywania  

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Sandomierzu na 2015 rok. 

Sprawozdanie było wyłożone na ręce Państwa Radnym. Poprosił o opinię Komisji. 

Pana Janusz Czajka –Komisja Opieki Społecznej Ochrony Rodziny i Zdrowia– opinia 

pozytywna. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta - 

poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania. Zapytał, kto jest za? 

Wynik glosowania: 19 ,,za”, 0,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się”. 

Stwierdził przyjęcie sprawozdania. 

 

Ad.31  

Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz poinformował, że do biura 

Rady od 1 lutego do 3 marca br. wpłynęły  interpelacje Radnych: 

- Pan Andrzej Anwajler prosi o wyjaśnienie dlaczego Spółka PEC podwyższyła ceny ciepła  

podczas gdy mówi się o obniżce ceny za gaz w związku z zakupem tego paliwa. 

- Pani Mariola Stępień poprosiła o oczyszczenie pobocza i przycięcia konarów drzew na ul. 

Podmiejskiej  

-Pan Andrzej Bolewski - zaoferował wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej 

potrzebnej do składania wniosków Unijnych oraz złożył wniosek o ustanowienie pomników 

przyrody ,,Topoli Białej” co dziś zostało przyjęte. 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że „nie o tym była jego interpelacja”.  
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Radni; Andrzej Juda, Andrzej Bolewski i Piotr Chojnacki zwrócili się z prośbą  

o zweryfikowanie lokalizacji budynku z mieszkaniami tymczasowymi przy ul. Trześniowskiej. 

Pan Radny Zbigniew Rusak zawnioskował aby spółka PEC i PGK i M przedstawiły wykaz 

dzierżawionych lokali w latach 2010 – 2016. 

Do Rady Miasta płynęła następująca korespondencja:  

Informacji na temat wysokości oszczędności finansowych przekazanych na rzecz SPZOZ  

w Sandomierzu. 

Pan Chojnacki  złożył interpelację w sprawie ewentualnej lokalizacji tzw. kontenerów 

mieszkalnych przy ul. Trześniowskiej (…). 

Dyrektor Muzeum Okręgowego Pan dr. Dominik Abłamowicz poinformował Radę Miasta, że 

złożył stosowny wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na  adaptację pomieszczeń 

Muzeum. 

W dniu 23 lutego odbyło się szkolenie dotyczące opracowania planu gospodarki 

niskoemisyjnej. 

Pan Leszek KawiorskI - Prezes PEC przesłał wyjaśnienia dot. stosowania cen za ciepło i za 

udzielaną moc ciepłą. 

Wpłynął protest Rodziców dzieci Przedszkola nr 5 aby nie tworzyć oddziału przedszkolnego 

przy SP Nr 3. 

Mamy odpowiedź Pana Burmistrza na pismo Pana Marka Kwitka – Posła na Sejm RP  

w sprawie stanu technicznego budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki, „dokładnie jest 

wyjaśnione jakie prace zostały tam wykonane.”  

Pismo od Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie Radnego Wojciecha Czerwca  

i ewentualnego naruszenia art. 24 ustawy o samorządzie gminnym. 

Przewodniczący Rady Miasta podziękował Radnym za udział w niedzielnych uroczystościach  

z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. 

Przypomniał, że SKS Wisła Sandomierz zaprasza na turniej w dniu  6 marca br. o godz. 17-tej 

w Centrum Rekreacji przy ul. Portowej. 

Ad. 32.  

Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 

Radna Mariola Stępień: 

„W imieniu kolegów radnych: Jerzy Żyła, Sylwester Łata, Robert Kurosz, Zbigniew Rusak, 

Tomasz Frańczak, dowiedzieliśmy się, że jest zmiana lokalizacji jeśli chodzi o budowę 
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kontenerów na ul. Trześniewskiej, prosiłabym Pana Burmistrza o rozważenie zmiany 

lokalizacji tymczasowych budynków socjalnych z ul. Lubelskiej na inną lokalizację, ponieważ 

już tam są dwa budynki socjalne, dla Romów. (…) Uważam, że ta okolica dużo straci, bo są 

tam też domy jednorodzinne. Kontenery są dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie płacą, 

(…) Proszę o rozważenie innej lokalizacji”. 

Radny Andrzej Bolewski: 

Zgłosił uszkodzenie chodnika przy Domu Kultury na ul. Portowej, oprosił jeśli jest to możliwe 

o przyśpieszenie i  dopracowywanie dokumentów dot. Programu „niskiej emisji  i programu 

rewitalizacji”.  

Radny Jerzy Żyła: 

Na prośbę mieszkańców ul. Różanej i ul. Wojska Polskiego prosi o uregulowanie wysokości 

posadowienia studzienek odpływowych, ze względu na zbierającą się wodę. 

Radny Piotr Majewski: 

Złożył  interpelację w sprawie rozważenia zmiany lokalizacji kontenerów (…) 

Radny Wojciech Czerwiec: 

Zaproponował zorganizowanie spotkania mieszkańców ul. Wojska Polskiego z projektantem 

Dworca Autobusowego i ronda koło Bursy Szkolnej, aby rozwiać różne wątpliwości na ten 

temat, 

Opracowany jest projekt organizacji ruchu na Starym Mieście (…): w związku z koniecznością 

odpowiedniego oznakowania miejsc parkowania. Zapytał, czy Nadzór Komunalny prowadzi 

jakieś prace, czy Burmistrz jako organ wykonawczy zwrócił się do Komendanta Straży 

Miejskiej o nie nakładanie mandatów karnych za parkowanie w miejscach źle oznakowanych. 

Prosi o informację, kto i na jakiej podstawie wydał zezwolenie na wycięcie ,,Topoli Białej” na 

ul. Wojska Polskiego, 

Czy ktoś z Urzędu podjął czynności, aby doprowadzić do odpowiedniego oświetlenia ul. 

Lubelskiej? 

Radny zgłaszał wielokrotnie zagrożenie ze strony uszkodzonego drzewa w Parku Piszczele w 

dniu dzisiejszym Naczelnik wydziału powiedział, że drzewo jest bardzo bezpieczne. Prosi na 

piśmie, że drzewo w Parku Piszczele nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców Sandomierza. 

Radny przedstawił sytuację jednego z Mieszkańców, który dzierżawił teren na ul. Piaski. 

„Przedstawił mi trzy pisma i zapytał co ma z tym robić: 

-  29.09.2015 r. otrzymał pismo o wypowiedzeniu umowy dzierżawy, 
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- 24.11.2015 zwrócił się o przedłużenie tej umowy o kilka miesięcy bo chciały zebrać to co 

zasiał. Chciałbym wiedzieć, czy otrzymał odpowiedź na to pismo bo, 

  - 28.01.2016 r. otrzymał nakaz płatniczy podatku rolnego na 2016 rok. Pytam na jakiej 

podstawie otrzymał ten nakaz płatniczy, czy ma zapłacić. Proszę o wyjaśnienie”. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

Poinformował, że Radny Tomasz Frańczak złożył pisemną interpelację w sprawie braku 

żarówek w bloku na ul. Mokoszyńskiej. 

Pan Marcin Marzec - Radny: 

Zapytał Burmistrza, „czy myślał Pan o zabezpieczeniu Bramy Opatowskiej, żeby nie 

dochodziło do przykrych incydentów jak ostatnio – wypadek śmiertelny?”. 

Pan Andrzej Anwajler - Radny: 

Poinformował, że na ul. Rokitek oznakowanie poziome jest zatarte. 

Pan  Robert Kurosz - Radny: 

Powiedział, że mieszkańcy pytają kiedy będzie otwarty i odebrany plac zabaw (przy szpitalu) 

nie ma jeszcze regulaminu ani tablic informacyjnych? 

Przypomniał o Programie budowy dróg lokalnych, „będzie w tym roku nabór wniosków 

należy opracować konkretny projekt żeby był gotowy do złożenia”. 

Pan Jerzy Żyła - Radny: 

Zapytał czy zostały podjęte jakieś kroki w sprawie naprawy chodnika przy ul. Wojska 

Polskiego i Kochanowskiego? Radny uważa że nie są na to potrzebne duże środki. „Prace były 

prowadzone na ul. W. Polskiego, jest chodnik i nagle się urywa i brakuje kilka metrów 

chodnika do osiedla wojskowego” (…). 

„Duże pieniądze przeznaczono na budowę ul. 11-go Listopada. Od zeszłego roku jest 

zapadlisko na ul. 11- Listopada naprzeciwko dworca, czy to tak ma być, co mam 

odpowiedzieć mieszkańcom”. Zapytał, czy koniecznie trzeba złożyć interpelacje na piśmie. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 

Przypomniał, że mieszkańcy tych ulic: Wojska Polskiego i Różanej w związku z reorganizacją 

ruchu w tym miejscu złożyli pismo. „Jest odpowiedź w tej kwestii od Pana Burmistrza”. 

Pani Wiesława Sabat - Radna: 
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Poinformowała, że na Komisji Gospodarki Komunalnej omawiano pismo od mieszkańców w 

sprawie budowy odcinka chodnika po stronie dawnej Jednostki Wojskowej w stronę Kasyna, 

„pracownicy wydziały Technicznego kontaktowali się w tej sprawie i jest odpowiedź”. 

Pan  Andrzej Lebida - Radny: 

Prosi o odpowiednie oświetlenie Sali obrad, oraz rozważenie zamiany lamp w mieście na 

Ledowe oraz sukcesywną wymianę uszkodzonego oświetlenia. 

Pan Zbigniew Rusak - Radny: 

Zgłasza w imieniu mieszkańców Szpitala i okolic, że przy skrzyżowaniu ul. Dobkiewicza i 

Kwiatkowskiego powstał problem zatkanych studzienek przy dużych opadach deszczu, prosi 

aby odpowiednie służby się tym zajęły. 

Pan Piotr Majewski - Radny: 

Poddaje pod rozwagę zakup urządzenia do liczenia głosów na sesji.  

Pan Tomasz Frańczak - Radny: 

- informuje o konieczności czyszczenia rowów przy ul. Kwiatkowskiego. 

Pan Marek Bronkowski - Burmistrz Sandomierza-   

Powiedział między innymi: 

„Odnośnie ul. Kwiatkowskiego za czystość odpowiada zarządca – GDDKiA, który dba  

o czystość, dlatego zwrócę się z pismem do Kielc o zwiększenie pieczy nad porządkiem”, 

„W sprawie wniesionej przez  Radnego Żyłę proszę bardziej interesować się udzielanymi 

odpowiedziami. „Poczekajmy, jest zima, aż będzie możliwe rozpoczęcie prac drogowych, 

odpowiedzi na interpelacje są w Radzie Miasta trzeba je czytać”. 

Odnośnie pytania Radnego Kurosza zapytał: „Kiedy Pan był na tym placu zabaw? Regulamin 

widnieje na placu zabaw, jeśli Pan nie widział to pójdziemy zaraz (…). Dalsze prace będą 

podejmowane na wiosnę,  kiedy będzie odpowiednia pogoda.  

„Sprawa oznakowania poziomego na ul. Rokitek jak najbardziej jest to do poprawki nie ma 

wątpliwości’ 

Sprawa dzierżawy na ul. Piaski, wszystko jest właściwe. Skoro ktoś się zwraca o dalszą 

dzierżawę, wyraziłem zgodę”. 

 Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa – wyjaśniła, 

że dzierżawca był u niej w wydziale i udzielono Mu odpowiedzi ustnej, że jeśli ma tam 

zasiewy może je zebrać umowy dzierżawy z nim nie przedłużymy, natomiast będzie 
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użytkował ten grunt do czasu aż zbierze plon. Ustaliliśmy że nie będziemy tam nic robić 

dopóki nie zbierze”.  

Pan Burmistrz poprosił Panią Barbarę Rajkowską o udzielenie Radnemu wyjaśnień na piśmie.  

Pani Barbara Rajkowska dodała, że każdy posiadacz gruntu bez względu na to czy wiąże go 

umowa czy nie ma obowiązek płacenia podatku. (…) Dlatego mieszkaniec otrzymał nakaz 

podatku, bo ma obowiązek płacenia w okresie użytkowania. 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta powiedział: 

„W sprawie drzewa w Parku informuję, że były wskazane dwa drzewa, była tam grupa 

pracowników z Nadzoru Komunalnego i stwierdzili, że gałąź nie zagraża bezpieczeństwu 

mieszkańców . Czekamy na wydanie decyzji Pana Starosty o wycięcie, być może to drzewo 

jest do wycinki, w tej chwili nie zagraża. 

W sprawie oświetlenia na ul. Lubelskiej był w Sandomierzu Wicemarszałek odpowiedzialny 

za drogi, był Wykonawca  wszystkie te uwagi zostały zgłoszone na piśmie i przekazane. Nie 

jest to wina Urzędu tylko za to odpowiada wykonawca w ramach rękojmi i gwarancji. 

Topola Biała na ul. Wojska Polskiego jeśli to sprawa do wyjaśnienia.  

Sprawa Dworca Autobusowego taka inicjatywa spotkania z mieszkańcami nie jest słuszna. 

Realizacja każdej budowy odbywa się zgodnie ze sztuka budowlaną. Inwestor jest osobą 

prywatną nabył nieruchomość  i realizuje budowę zgodnie z prawem budowlanym, dlatego 

nie wiem czemu ma służyć to spotkanie (…) nie róbmy rzeczy które mogą popsuć tą 

inwestycję. 

Sprawie ronda (przy dworcu autobusowym) „wiadome było, że rondo tam będzie, żeby 

zrezygnować z objazdu ul. Czyżewskiego i uruchomić oba kierunki w ul. 11 Listopada i Wojska 

Polskiego, to rondo powinno być i to się robi”. 

Organizacja Ruchu Drogowego na Starym Mieście – był wniosek Pani Radnej i mieszkańców. 

Dokumentacja w tej sprawie jest robiona co do pozostałych kwestii organizacji ruchu na 

Starym Mieście jest zatwierdzona przez wszystkie instytucje i pozytywnie się ustosunkowały 

do tej dokumentacji (…). 

Budynek socjalny. „Jest w planie ta budowa, pytam radnych gdzie mam to zrobić, jest 

przygotowana dokumentacja, będę robił tą budowę tam gdzie Rada mi wskaże”. 

Pan Andrzej Gleń - Radny: 

Przypomniał „co ze zjazdem z mostu, a było obiecane, że będzie ten zjazd w stronę Powiśla 

zrobiony” 
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Pan Marek Bronkowski  - Burmistrz Sandomierza: 

„Osobiście byłem w Kielcach w GDDKiA z dokumentem w tej sprawie i złożyłem osobistą 

prośbę, ale niestety po mojej wizycie zmienił się zarząd i od nowa będziemy musieli wrócić 

do sprawy”. 

Pan Marek Bronkowski odniósł się do projektu uchwały, która została zdjęta z porządku 

obrad ,,Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania przez Burmistrza wydziałów  

i akcji w Gminnych Spółkach Prawa Handlowego.  

„Mówiłem na Komisjach o trudnej sytuacji na Giełdzie Rynku Hurtowego. Biegły księgowy 

bada kondycję spółki,  jak co roku przedstawia do wiadomości Burmistrza wynik. Ostatnia 

ocena spółki była wykonana do zatwierdzenia w maju zeszłego roku już w tej ocenie był 

sygnał, że spółka może stracić płynność finansową. Podjęte były działania radykalne zmiana 

zarządu i Rady Nadzorczej. Opinia ta była sporządzona przed wezwaniem spółki do Urzędu 

Skarbowego zapłaty 200tys. zł. za nadużycia w 2002 roku. Obecna Rada Nadzorcza działa na 

tyle dobrze, że to zadłużenie się zmniejsza.  

Do połowy tego roku przyjęta została uchwała o inkasie na  plac handlowy 20% marży. 

Zachodzi pytanie co z inkasem w czerwcu? Jeśli nie będzie dane inkaso dla Giełdy, prezes 

będzie musiał ogłosić upadłość i wtedy to co moglibyśmy dzisiaj uzyskać ze sprzedaży swoich 

akcji to w momencie ogłoszenia upadłości Miasto nie dostanie ani złotówki. Chciałbym, 

żebyście Państwo wiedzieli jaką decyzję podjęliście może być tak, że za miesiąc może być za 

późno. Proszę o zagłębienie i przeanalizowanie sytuacji w spółce o obowiązku który ciąży na 

Zarządzie – jeżeli będzie utrata płynności to upadłość  z mocy prawa się ogłasza – i wtedy 

miasto nie dostanie nic ani grunty ani nieruchomości, te udziały, akcje nasze są u komornika.  

Chciałem tą sprawę rozwinąć przy okazji omawiania projektu uchwały. (…). Może na 

następnej sesji nie będzie jeszcze za późno”. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta; 

Powiedział, miedzy innymi, że „to Pan Burmistrz jako właściciel – akcjonariusz, zawsze do 

organów spółki może wystąpić o informację o wartości akcji. Akcje w wysokości 77,76%  dają 

Mu prawo do wglądu w wartości akcji, o podsumowanie aktywów i pasywów i jakie są 

zobowiązania - jak biegły rewident sprawdzi bilans, rachunek zysków i strat”. 

Pan Marek Bronkowski odpowiedział, że nie rozumie wywodu Przewodniczącego ponieważ 

jest na bieżąco informowany o sytuacji (w spółce). Mając tą wiedze przedłożył projekt 

uchwały (w sprawie określenia zasad zbywania przez Burmistrza Miasta Sandomierza 

udziałów i akcji Gminy Miejskiej Sandomierz w spółkach prawa handlowego – projekt 

uchwały został zdjęty z porządku obrad sesji) stwierdził, że gdyby była procedowana 

rozwinąłby ten temat i udzieliłby wyjaśnień. 

Radny Zbigniew Rusak: 
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Zwrócił się do Burmistrza, że już 15 miesięcy temu informował jaki jest problem w tej spółce. 

„Dzisiaj nas Pan Burmistrz szantażuje mówiąc o takiej sytuacji. Pan Radny stwierdził, że 

informował, ale nikt go nie słuchał. Dzisiaj jest już za późno, Spółka „przejadła te pieniądze  

z inkasa gdzie te pieniądze się podziały. Przy tak dużej prowizji mieli inkaso ponad milion 

złotych. Ile spłacili długów z tego, zobowiązań. Wskazywałem jakie są wynagrodzenia 

członków zarządu – nikt się nie zainteresował. Pan ma bezpośredni nadzór nad ta spółką  

i nad innymi spółkami. Nie życzę sobie Panie Burmistrzu, żeby Pan nas straszył taka sytuacją. 

Bo to nie jest wyjście z sytuacji, tak się nie powinien zachowywać Burmistrz”  

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza: 

Powiedział, między innymi, że informował o tej sytuacji „może Pan Radny nie jest w stanie 

wszystkiego zapamiętać i skojarzyć”. Podjął działania, żeby ratować spółkę: zmiana Zarządu, 

Rady Nadzorczej. „Działania zostały podjęte, jednakże są to działania zbyt małe, żeby spółka 

w krótkim czasie wyszła na prostą”. 

Pan Andrzej Anwajler - Radny:  

Stwierdził, że uważał, iż Rada Miasta posiada kompetencje,  aby zarządzać spółką. Jednak na 

Komisji Budżetowej otrzymaliśmy informację, że „to tylko Burmistrz zarządza mieniem 

komunalnym. Dlatego to Pan Burmistrz musi wziąć na swe barki  i podjąć decyzję, Rada nie 

jest do tego potrzebna”.  

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza: 

Powiedział, między innymi, że „Mogę podjąć działania jeżeli będę umocowany przez Radę, 

jeżeli Rada podjęłaby tą uchwałę to ja wiem co mam dalej robić. Ta uchwała pozwala mi na 

dalsze działanie – wyceny i działań – cena akcji do będzie cena rynkowa (…) rynek pokaże 

jaka jest wartość faktyczna. Jeśli Państwo nie podejmujecie tej uchwały nie mogę podjąć 

działań w celu zbycia tych akcji” 

 

Radny Andrzej Bolewski:  

Powiedział, między innymi, że Burmistrz dostał „na wejście taki stan spółki jaki był”. (…) Był 

analizy, próby  działania czy jest szansa podnieść spółkę, nastąpiła zmiana Prezesa Spółki, ale 

pewne sprawy już zaistniały. (…) „W pewnym okresie przekazano spółkę we władanie 

osobom niekompetentnym (…) kto chciał to w spółce rządził”. 

Mówca wskazał, że również niektórzy radni angażowali się w działalność spółki „wchodzili 

tam do środka, zaczęli zwalniać ludzi”(…) Zaczęto manipulować zarządem, zaczęto 

powoływać asystentów rzeczników, było tak w pewnym czasie że to na zasadzie lokowania 

swoich”(…) 
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Podkreślił, że należy zrobić audyty we wszystkich spółkach miejskich w celu oceny ich 

rentowności. Zaapelował do Burmistrza „Pozbywaj się Pan tych wszystkich spółek, które nie 

przynoszą dywidendy” 

Radny Zbigniew Rusak wyraził poparcie dla przedmówcy. 

Radny Andrzej Bolewski na zakończenie powiedział, że należy utrzymywać działalność która 

wynika z ustawy „nie należy bawić się i utrzymywać spółek nie związanych z działalnością 

statutową gminy. Miasto otrzymuje dużo obowiązków ze strony Państwa nie potrzeba 

dodatkowo się obciążać. Zaakcentował, że dobrym działaniem ze strony Burmistrza jest 

„diagnozowanie spółki. (…) Radni otrzymali interpretację prawną, która wyjaśnia jakie są 

kompetencje Pana Burmistrza, mamy wykładnie prawną”. 

Pan Robert Pytka - podziękował za dyskusję „Jeśli komuś uchybiłem to przepraszam”. 

 

Ad. 33.  

Zamknięcie obrad. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  - Zamknął XXII Sesję Rady Miasta. 
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