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                                                         Protokół  Nr 13 
                                  z  XIII sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                      13 wrze�nia 2007 roku –  Ratusz 
    
 
Godz. rozpocz�cia   sesji – 14,00 
Godz. zako�czenia  sesji –  14,50 
 
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki– Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza. 
 
                  Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza  powitał 
wszystkich przybyłych Go�ci, Pana Wiceburmistrza wraz z pracownikami , dyrektorów 
podległych jednostek  PGKiM i PEC, Mieszka�ców Sandomierza oraz Kole�anki i Kolegów 
Radnych. 
                                 
W sesji uczestniczyli równie� : 
Pan Leszek Komenda– Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny 
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Barbara Ro�ek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Pani Barbara Gadawska – Kierownik Urz�du Stanu Cywilnego 
Pani Ewa Jasi�ska – Naczelnik Wydziału  Zamówie� Publicznych 
Pan Grzegorz Cie� – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego 
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
 (Zał�cznik nr 2)                   
    
         W  XIII sesji udział wzi�ło udział  18 Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak  
w zał�czonej li�cie obecno�ci (Zał�cznik Nr 1)           
 Pan Marek Hara�czyk, Pan Mirosław Czaja, Pan Krzysztof  Kandefer– Radni Sandomierza 
usprawiedliwili  swoj� nieobecno��. 
 
 
          Przewodnicz�cy Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki stwierdził, �e  dzisiejsza sesja 
została zwołana  na wniosek Pana Burmistrza  w trybie art. 20 ust. 3 u.s.g. w zwi�zku z 
potrzeb�  podj�cia uchwały, której projekt  został zał�czony w Materiałach na sesj�. 
Pan Przewodnicz�cy poinformował zebranych, �e w dniu dzisiejszym upływa termin podj�cia 
uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej w 
wyborach do sejmu RP i senatu RP. 
 „Mogli�my zrobi� sesj� wczoraj, ale dali�my  sobie chocia� dzie�  na powiadomienie 
Pa�stwa o terminie sesji” – powiedział Pan Przewodnicz�cy i odczytał proponowany 
Porz�dek obrad dzisiejszej sesji, zapytał o ew. uwagi , propozycje, dot. Porz�dku (brak uwag) 
oraz  poddał pod głosowanie Porz�dek obrad w wersji dostarczonej w Materiałach na sesj�. 
Wynik głosowania 18 „za”, 0„przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si�” od głosu. 
 
                     Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził przyj�cie przez 
Rad� Miasta  Porz�dku obrad jak  ni�ej: 
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  1.   Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
 2.   Przyj�cie porz�dku obrad. 
3.   Podj�cie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu        
      pomocy społecznej w wyborach do sejmu RP i senatu RP. 

  4.   Interpelacje  i  zapytania Radnych.    
  5.   Informacje i komunikaty Przewodnicz�cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy  
        ró�ne. 
  6.   Zamkni�cie obrad.                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                    
Ad. 3 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza poprosił  Pana Jacka 
Dybusa o  przeczytanie projektu uchwały. 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta odczytał  projekt  uchwały w sprawie 
utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej w wyborach do sejmu 
RP i senatu RP. 
Pan Przewodnicz�cy Rady poprosił o opini�  Komisj�  Praworz�dno�ci 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodnicz�cy Komisji Praworz�dno�ci powiedział, �e opinia 
komisji, której przewodniczy jest pozytywna. 
Pan Przewodnicz�cy Rady  zapytał  o ew. wnioski, pytania i uwagi dot. powy�szej uchwały. 
Wobec braku zgłosze�  Pan Janusz Sochacki  zapytał: Kto jest za podj�ciem przedstawionej 
uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 18„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
 
                                                    Uchwały Nr XIII/106/2007 
  
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej w 
wyborach do sejmu RP i senatu RP. 
 
   
Ad. 4                                
                                                    Interpelacje i zapytania 
 
Pan Jacek Dybus 
 
- Poprosił o informacje na temat u�ytkowników wie�y ci�nie� w Sandomierzu w Parku    
  Miejskim i o wysoko�ci dochodów z tego tytułu. 
- Poprosił,  w imieniu kupców,  o informacje w sprawie Placu 3-go Maja: 

• Czy na czas budowy przewidziane s� „dla handluj�cych  jakie� tereny zast�pcze” ? 
• Tzw.„dobrze poinformowani” ,  w tym równie� Radni,  przekazuj�  kupcom 

nieprawdziwe informacje, czym wprowadzaj� niepokój. 
Radny apeluje, aby na dzisiejszej sesji  powiedzie�: ”Co jest dotychczas zrobione, co b�dzie 
robione w najbli�szym czasie i dok�d ci ludzie mog� tam spokojnie handlowa�? Dzi�kuj�” 
 
Pan Władysław Teter 
 
Przedstawił  problem  
- Dot. ulicy 15 sierpnia w Sandomierzu: 
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• Zapadliska przy wyje�dzie z posesji Pani Ł�towskiej przy ul. 15-go Sierpnia  
naprzeciwko posesji Pana Władysława Tetera (opieszała reakcja, brak  skutecznego   
oznakowania. 

• Rosn�cych  chwastów 
• Lamp o�wietleniowych (lampy Nr 3 i Nr 15 – nie �wiec�), 
• Wystaj�cych studzienek telekomunikacyjnych. 

„Je�eli takie proste sprawy  nie s� w mie�cie  załatwiane, to ja si� nie dziwi�, �e du�e   
 tematy przerastaj�  pracowników Pana Burmistrza.”- stwierdził Radny 
- Pustostanów w mie�cie np. przy ul. Mickiewicza. 
 
Pani Agnieszka Fra�czak 
 
W zwi�zku z przygotowywaniem  projektu bud�etu’2008 prosi Pana Burmistrza , w imieniu 
Mieszka�ców ulicy Koseły, o remont tej ulicy . 
W zwi�zku z tym, �e ul. Koseły jest  powiatowa – Radna prosi o interwencj� u  Starosty. 
  
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  zauwa�ył „troch� zło�liwie”, �e  �adnej 
ulicy powiatowej  w Sandomierzu nie zrobiono, o ile Miasto  nie dało pieni�dzy  np. cał� 
ul.Mickiewicza, Zawichojsk�,  Armii Krajowej.  
„Agnieszko, Twój wniosek - absolutnie zasadny - jest  jednak wirtualny”. 
 
Pan Krzysztof Cie�lak 
 
Zapytał :Kto jest odpowiedzialny  za utrzymanie porz�dku  wokół Targowicy przy ul. 
Przemysłowej? 
Zb�dne opakowania, �mieci przenoszone s� przez wiatr na teren wiaduktu – powoduje to 
zagro�enie dla uczestników ruchu oraz burzy obraz „schludnego Miasta” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  powiedział, �e „Ten wniosek ju� był 
zgłaszany – za porz�dek odpowiada Giełda. 
Pan Burmistrz zapisał sobie i podejmie  stosowne działania” - powiedział Pan 
Przewodnicz�cy Rady. 
 
Ad. 5 
 
        Komunikaty Przewodnicz�cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy ró�ne  
 
 Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta powiedział, �e „zgodnie z zasadami 
ustalonymi  przez Radnych – naszych poprzedników”  15 wrze�nia mija termin składania 
wniosków do budzetu’2008. 
Pan Przewodnicz�cy zaapelował do wszystkich,  nie tylko do Pa�stwa Radnych - równie� 
zainteresowanych Mieszka�ców Miasta - o  wnioski przemy�lane, rozs�dne oraz o nie 
przekraczanie  ustalonego terminu. 
„T� informacje kieruj� głównie do nowych Radnych”. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Zaapelował, po raz kolejny, do Wydziału TI i do Pana Burmistrza  o „zastanowienie si� nad 
skrzy�owaniem ulic Kwiatkowskiego, Sucharzowskiej i Ró�anej.” 
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„Macie Pa�stwo ostatni� szans�, bo zamkn� roboty i stworzycie ludziom piekło. Błagam 
Was o jedn� rzecz: o �wiatła  na skrzy�owaniu koło Biedronki na ulicy Kwiatkowskiego 
Dodatkowe 2 pasy szybkiego ruchu  uniemo�liwi� przechodzenie na drug� stron� ulicy”. 
 
Pan Marek Bronkowski – Zast�pca Burmistrza Sandomierza 
 
Odpowiadaj�c na interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy ró�ne powiedział: 
- Wie�a ci�nie� jest u�ytkowana przez PGKiM – na wie�y zamontowane s�  przeka�niki 

     anten satelitarnych. 
     Roczny dochód z tego tytułu jest na poziomie ok. 70 tys. zł.                                                                                           
     „Na razie brak pomysłu na zagospodarowanie wie�y – czekamy na propozycje”. 
   - Miesi�c temu odbyło si�  w Urz�dzie spotkanie z Kupcami z Placu 3 Maja  
     (było ok. 11  osób). 
„Na spotkaniu przekazałem informacje dotycz�ce  zamierze�, kolejnych etapów działania 
oraz  kontaktach z firm�,  która przeprowadzi przetarg  na  zagospodarowanie placu i 
rozstrzygniecie konkursu. 
Chcemy, aby  na tym terenie były galerie i podziemne gara�e na ok. 300 miejsc 
parkingowych. 
Zdecydujemy si� na inwestora, który  zagwarantuje  realizacje  wybranej przez nas koncepcji. 
W okresie tzw. przej�ciowym zapewnimy handluj�cym miejsca zast�pcze (i spełniaj�ce 
wymogi sanitarne).” 
- Je�eli chodzi o powstałe zapadliska, to „sytuacja jest opanowana”: miejsca  uszkodze� 
zostały okre�lone, wycenione  i trwaj�  przygotowania do  wyłonienia wykonawcy. 
- Nie jest prawd�, �e władze Miasta nie zauwa�aj�  problemu dot. skrzy�owania ulic       
Sucharzowskiej, Kwiatkowskiego i Ró�anej. 
 Zgromadzone dokumenty  temu przecz� – „Pomimo monitowania i zarzucania  si� 
dokumentami nie mo�emy wymóc okre�lonych działa�.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  pozwolił sobie zauwa�y�, �e  
„Jest to skrzy�owanie drogi krajowej  z drog� miejsk� (z ul.Ró�an� i ul. Sucharzowsk�) 
 i Miasto  musiało opiniowa� dokumentacj�. 
Ja nie chc� rozwija� tego tematu , ale prawd� jest, �e Generalna Dyrekcja to jest 
przysłowiowe pa�stwo w pa�stwie.” 
Pan Przewodnicz�cy podał przykład  organizacji ruchu na skrzy�owania  przy ulicy �wirki i 
Wigury z ul. Zawichojsk� –  
„Wielokrotnie było mówione Generalnej Dyrekcji , �e zapalanie si� zielonego �wiatła jest  
absurdalne. Trwa to od 5 lat  i nie ma �adnej reakcji. 
Do tej pory pami�tam jak byłem Burmistrzem i Prosz� Pa�stwa zostałem oszukany przez 
Generaln� Dyrekcj� – Przyszli do mnie  i powiedzieli, �e jest problem, bo nie mo�na kogo� 
wywłaszczy� i albo  przerywamy prace albo  kontynuujemy prace rezygnuj�c z ronda. 
Postawiony pod �cian�, pozostaj�c wobec wyboru: drogi nie b�dzie, roboty przerwane albo 
droga b�dzie  prostsza – podpisałem. Pó�niej okazało si�, �e zostałem wprowadzony w bł�d, 
oszukany” 
 
Pan Marek Bronkowski – Zast�pca Burmistrza Sandomierza 
 
Zapewnił, �e w zwi�zku z opracowywaniem  nowej organizacji ruchu w Mie�cie – a dotyczy 
to równie� dróg  powiatowych, wojewódzkich i krajowych  - „zostan�  poprawione, te nie do 
ko�ca dobre rozwi�zania „ i zapewnił, �e  szczególn� uwag�  „zwrócimy w tym opracowaniu 
na krzy�ówk�, o której mowa”.  
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                           Wobec braku  dalszych zgłosze� w dyskusji Pan Janusz Sochacki – 
Przewodnicz�cy Rady Miasta powiedział: 
„Chciałem tradycyjnie powiedzie� o ulicy Lubelskiej, po której niedługo nie b�dzie mo�na 
przejecha�. I to nie tylko przez obszar Sandomierza, ale dalej a� do Zawichostu.  
Po obu stronach zwały ziemi, na odcinku Sandomierskim postrz�pione kraw�dzie jezdni i łata 
na łacie. 
Mo�e b�dziemy zło�liwi i zmienimy nazw� ulicy z Lubelskiej  np. na: Wojewódzk� lub 
Marszałka Jarubasa. 
Pan Burmistrz deklarował rok temu, �e ta ulica b�dzie w tym roku  zrobiona  
Panie Burmistrzu! Składam wniosek  o wyst�pienie do Marszałka o remont ulicy Lubelskiej. 
Jednocze�nie  prosz� o zaakcentowanie, �e Miasto Sandomierz  nie b�dzie partycypowa� w 
kosztach, zgodnie z dotychczasow� praktyk�: Jak doło�ycie  lub dacie pieni�dze, to my 
zrobimy. 
Nam nikt nie daje  pieni�dzy na  roboty drogowe na naszych ulicach i nie widzimy potrzeby 
dawania pieni�dzy na drogi powiatowe, czy wojewódzkie. 
Panie Burmistrzu, kto jechał Lubelsk� , to widział – Ta ulica powinna by� zrobiona, bo jest 
tragicznie.” 
 
Ad. 6  
 
                   Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdzaj�c wyczerpanie 
Porz�dku obrad, podzi�kował  wszystkim za udział w sesji i zamkn�ł XIII sesj� Rady Miasta 
Sandomierza. 
                                                       

Na tym zako�czono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                   Przewodnicz�cy 
                                                                                   Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                   Janusz Sochacki 
 
 
 
 
 
Protokół sporz�dziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
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