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Protokół  Nr 25 

XXV sesji Rady Miasta Sandomierza 
23  stycznia  2013  roku - Ratusz 

                                 
 
 
Godz. rozpoczęcia sesji Rady Miasta Sandomierza – 10.00 
Godz. zakończenia sesji – 11.35 
 
Sesji przewodniczył  Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
                 Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył 
XXV sesję Rady Miasta Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym , 
między innymi: Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza, Pana Marka 
Bronkowskiego – Zastępcę Burmistrza Sandomierza, Pana Cezarego Gradzińskiego – 
Skarbnika Miasta, dyrektorów podległych i współpracujących z Urzędem Miasta jednostek, 
Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy prasy i radia oraz Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli równieŜ : 
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału  Organizacyjnego 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny UM 
Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Ewa Słotwińska – Muzeum Okręgowe w Sandomierzu  
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
Pani Barbara RoŜek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pan  Arkadiusz Strugała – Komendant StraŜy Miejskiej w Sandomierzu  
Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej 
            
                       W  posiedzeniu XXV sesji Rady Miasta Sandomierza udział wzięło 17 
Radnych  Miasta Sandomierza  - jak w załączonej Liście obecności.  
Radni – Pan Marek Chruściel, Pan Wojciech Czerwiec, Pan Tomasz Masternak oraz Pan 
Janusz Sochacki usprawiedliwili swoją  nieobecność. 
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Marceli Czerwiński - na podstawie listy 
obecności stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
Ad. 2 
                                     Powołanie sekretarza obrad. 
 
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Marceli Czerwiński   poprosił o dokonanie 
wyboru sekretarza  dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Ryszard Lewandowski  
 
Zaproponował kandydaturę Pana Marka Jaremy. 
 
Pan Marek Jarema  
 
Powiedział, Ŝe „moŜe następnym razem” i zaproponował kandydaturę kolegi klubowego 
Radnego - Pana Mirosława Czaję.  
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Radny – Pan Mirosław Czaja – wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad  i wobec 
braku innych zgłoszeń  Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Marceli Czerwiński poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się” , 1  osoba nie głosowała. 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Mirosław Czaja został sekretarzem dzisiejszych 
obrad.  
 
Ad. 3                             
                                          Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Marceli Czerwiński przystępując do realizacji 
kolejnego punktu Porządku obrad zapytał o ew. wnioski dotyczące przedstawionego Porządku 
obrad  XXV sesji Rady Miasta.  
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Zapytał: Czy w Porządku obrad dzisiejszej sesji jest przewidziane odczytanie protokołu 
pokontrolnego z Urzędu Kontroli Skarbowej w sprawie Oświadczenia majątkowego radnego 
mówiącego te słowa (skierowany do UKS na wniosek poprzedniego Przewodniczącego Rady 
– Pana Janusza Sochackiego) 
Powiedział, Ŝe : 
- W/w protokół  jest  podobno w Urzędzie. 
- Chciałby podnieść rękę - z czystym sumieniem - za zaproponowanym  Porządkiem obrad. 
 
Pan  Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Odczytanie protokołu nie jest ujęte w Porządku obrad sesji. 
- Tyko Pan Maciej Skorupa moŜe przedstawić treść tego protokołu z uwagi na tajemnicę 
skarbową. 
- Prosi o wypowiedz Radcę prawnego Urzędu. 
 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny 
 
Odpowiedziała, Ŝe informacje z Urzędu Kontroli Skarbowej są objęte tajemnicą skarbową  
i tylko Pan Maciej Skorupa moŜe je ujawnić 
 
Pan Maciej Skorupa  
 
Powiedział, Ŝe nie naleŜy oczekiwać, aby protokół z UKS odczytywał Radny mówiący te 
słowa . 
 
Pan Jacek Dybus  
 
Powiedział, Ŝe wcale  tego nie chce. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- „Pan jest w koalicji z tym Panem, który to wysłał.” 
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- MoŜna odczytać ostatnią stronę , na której są zalecenia pokontrolne „i nie są to dane 
strategiczne”. 
- Nie był obecny na poprzedniej sesji i wniosek w tej sprawie złoŜył Radny – Pan Wojciech 
Czerwiec i w ciągu miesiąca nie „dało się odczytać kilku słów”. 
- Nie rozumie dlaczego „to ofiara musi się tłumaczyć”. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Przeczytał opieczętowane klauzulą tajności pismo. 
- Najbezpieczniej będzie jak  sam zainteresowany odczyta  ten dokument – Takie jest 
stanowisko prawników. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Zwracając się do Pana Macieja Skorupy powiedział, między innymi,  Ŝe: 
- „Panie Maćku. Ani nie jestem w koalicji z Panem Sochackim. Ani mnie nie interesuje to  
 co(…). Jestem w formalnej koalicji tak jak pozostali  nasi członkowie” 
- Nie chce wysłuchiwać prywatnych spraw Pana Macieja Skorupy. 
- JeŜeli Radny koniecznie chce dowieść swojej niewinności, to nich ogłosi dokument w  
  prasie. 
- Na dzisiejszej sesji nie ma Radnego – Pana Janusza Sochackiego, „który mógłby to 
wysłuchiwać”. 
 
Pan Piotr Majewski   
 
Powiedział, Ŝe: 
- Prosi, aby Przewodniczący Rady przeprowadził rozmowę z  radcą prawnym i Panem 
Maciejem Skorupą. 
- Przedstawił stanowisko w sprawie „nie naruszając prawa”. 
 
Pan Maciej Skorupa  
 
Powiedział, miedzy innymi, Ŝe: 
- Dzisiaj dowiedział się, Ŝe Pan Jacek Dybus nie jest w koalicji  z Panem Januszem 
Sochackim. 
- Miesiąc temu Pan Janusz Sochacki mówił, Ŝe ma koalicję, wymieniał członków, „nawet 
Burmistrza w to wciągnął”. 
- W oświadczeniu majątkowym Ŝona radnego nie musi się tłumaczyć. 
Zwracając się do Przewodniczącego Komisji Praworządności zapytał: Czy coś chce Pan 
znowu schować, tak jak moje biuro, które niby miałem na giełdzie. Oświadczył Pan na 
komisji, Ŝe mam biuro na giełdzie „Wypierzmy to przy ludziach.” 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Obecnie jest przyjmowany Porządek obrad dzisiejszej sesji. 
- Nie zachowujmy się jak nasz parlament, który w dobie kryzysu dyskutuje o bzdurach. 
- To są prywatne sprawy dwóch panów. 
- „Panie Maćku, są media, prasa, proszę udostępnić prasie swoje dokumenty, nawet na 
województwo” 
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Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe: 
- To nie jest prywatna sprawa. 
- Wniosek skierował: nie Janusz Sochacki tylko Przewodniczący Rady. 
 
 Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – w związku z brakiem kolejnych 
zgłoszeń  
-  Poddał pod głosowanie Porządek obrad XXV sesji    
  Wynik głosowania:  15 „za”,  0 „przeciw”,  1 osoba  „wstrzymała się” od głosu. 
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Porządku obrad XXV sesji Rady Miasta – jak niŜej:  
 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Powołanie sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
5. Przyjęcie Sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2012 rok. 
6. Przyjęcie Planów pracy na 2013  rok: 
         1) Rady Miasta Sandomierza 
         2) Komisji Rewizyjnej 
         3) Komisji stałych Rady Miasta    
 7. Realizacja uchwał Rady Miasta Sandomierza podjętych w okresie 21 grudnia 2011  roku  
    do 21 grudnia 2012 roku – Referuje Burmistrz Sandomierza. 
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/10/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku   
      w sprawie powołania Komisji BudŜetu i Finansów jako komisji stałej  oraz zatwierdzenia  
      jej składu osobowego (Wniosek Radnego Miasta Sandomierza) 
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/7/2010 z dnia 22 grudnia  2010 roku w  
      sprawie powołania komisji stałych  Rady Miasta i ustalenia ich składów osobowych   
      (Wniosek Radnego Miasta Sandomierza) 
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Sandomierza  na stałe obwody głosowania,  
       ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. (Wniosek  
       Burmistrza Sandomierza) 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza. (Wniosek Burmistrza 
       Sandomierza) 
12. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania Statutu  samorządowej instytucji kultury pod nazwą 
       Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
13. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla szkół   
       niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych  
       prowadzonych na terenie Gminy  Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli  
       prawidłowości ich wykorzystania. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
14. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego  Programu Profilaktyki i  
      Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w  
      Sandomierzu na 2013 rok.   (Wniosek Burmistrza Sandomierza)    
15. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.                   
16. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy róŜne. 
17. Zamknięcie obrad.  
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Ad. 4 
                     Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza przedstawiając informację o bieŜących 
sprawach Miasta z realizacji zadań w okresie od 19.12.2012 roku do 23.01.2013 
przedstawione na sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 23 stycznia 2013 r. powiedział: 
 

Panie Przewodniczący,  
Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  

w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, 
wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miasta 
Sandomierza, a takŜe rozstrzygałem sprawy naleŜące do mojej kompetencji, wynikające  
z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upowaŜnień 
ustawowych, a w tym  między  innymi:  
1. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które 
są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miasta Sandomierza. 
2. wydawałem akty normatywne, tj.:   5 zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących 
zmian budŜetu gminy na 2012. 
3. wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej - w tym 
okresie wydałem łącznie  4. 
 
 Wydział Techniczno – Inwestycyjny 
 
1. Trwają  prace budowlane przy budowie nowego przedszkola nr 5 przy ul. Portowej.  
2. Zawarto Aneks Nr 2 z dnia 31.12.2012r. do umowy dotyczącej opracowania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Przebudowa Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Sandomierzu”. 

3. Trwają prace projektowe dla dwóch przedsięwzięć pn. 1. Przebudowa ul. 11 
Listopada, 2. Budowa ciągu pieszego od ul. Krętej do ul. Ks. H. Sandomierskiego. 

4. Trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla 
przedsięwzięcia pn.: „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu 
prawobrzeŜnym”. Dnia 21.12.2012r. złoŜono do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach 
wniosek o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia. 

5. Rozliczono zadanie pn.: Remont zniszczonej nawierzchni asfaltobetonowej oraz 
poboczy ul. Powiśle w Sandomierzu”. 

6. Rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej dla 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej od drogi krajowej 77 (Lwowska bis) do 
SBM Sandomierz i terenów przemysłowych”. 

7. Przygotowano wniosek w sprawie opracowania specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dot. zadania pn.: „Przebudowa placu targowego przy Placu 3 Maja w 
Sandomierzu”. 

8. Rozpoczęto procedurę przetargową na dostawę kontenera sanitarnego na Bulwarze im. 
J. Piłsudskiego w Sandomierzu.. 

9. Trwają czynności formalno – prawne, przygotowujące inwestycje planowane do 
realizacji w bieŜącym roku.  
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 Wydział Nadzoru Komunalnego  
 
1. Wykonano płytę epitafijną poświęconą Ŝołnierzom poległym w kampanii wrześniowej 

1939 r., których mogiły znajdują się  w części prawej Cmentarza Wojennego przy ul. 
Mickiewicza. 

2. Prowadzono i prowadzi się nadal na terenie miasta akcję zima. 
 
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
       

1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  
- zawarto 5 umów notarialnych sprzedaŜy lokali mieszkalnych na rzecz najemców,   
-  zawarto 1 umowę notarialną sprzedaŜy nieruchomości  - ul. śeromskiego 10, 
-  zawarto 1 umowę notarialną nabycia nieruchomości zajętej pod  ul. Retmańską 
 

2. w zakresie dzierŜawy nieruchomości:  
 
- wydano 6 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 
- wystawiono 58 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierŜawę gruntów pod 

działalnością 
 

3.   w zakresie podziałów  i rozgraniczenia nieruchomości: 
       - wydano 2 decyzje podziałowe z urzędu,  
       - wydano 4 decyzje podziałowe na wniosek strony 
       - wydano 1 decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, 
       - wydano 1 decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości 
 

Wydział Finansowy  
1. Wystawiono  tytuły wykonawcze dot. zobowiązań podatkowych - pod. od 

nieruchomości osób prawnych na kwotę 52.252,00 zł, 
2. Wystawiono 200 upomnień dot. zajęcia pasa drogowego – nieuiszczenie opłaty 

parkingowej.  
3. Wydano  4 decyzje w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej – osoby fiz., 
4. Podpisano z 3 zobowiązanymi umowy cyw. -pr. 
5. Wobec 4 podatników wszczęto postępowanie podatkowe. 
6. Wystawiono 39 decyzji po zmianach wymiarowych dotyczących podatku od 

nieruchomości, rolnego. 
7. Wysłano postanowień 64 - wezwań m.in. do uzupełnienia braków formalnych 

podania, złoŜenia deklaracji  podatkowej, oraz przedłoŜenia dokumentów niezbędnych 
do rozpatrzenia podania, 

8. Wysłano 11 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat,. 
9. Wydano 128 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 

rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach. i 3 o pomocy De minimis 
10. Skierowano do Zespołu radców pr 1 sprawę celem skierowania do sądu. 
 

Referat Kultury, Sportu i Promocji  
Kultura 
 

1) 21.12.2012 r. – „Wigilijne spotkanie w sandomierskim Ratuszu” – uroczyste 
spotkanie przedstawicieli miejskiego samorządu, duchowieństwa, słuŜb 
mundurowych, przedstawicieli instytucji kulturalnych i społecznych, przedstawicieli 
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środowisk kombatanckich, dyrektorów placówek oświatowych i zakładów pracy, 
podczas uroczystości bp Krzysztof Nitkiewicz oraz Burmistrz Sandomierza Jerzy 
Borowski złoŜyli Ŝyczenia świąteczne wszystkim zgromadzonym i mieszkańcom 
Sandomierza, sandomierscy harcerze przekazali gospodarzowi miasta Betlejemskie 
Światełko Pokoju, zgromadzeni goście połamali się opłatkiem i wspólnie zaśpiewali 
kolędy, uroczystości towarzyszył występ dzieci z sandomierskich szkół, 

2) 28.12.2012 r. – „5 urodziny S.N.O.W.” – koncert muzyki rockowej, jubileuszowy 
występ sandomierskiego zespołu „S.N.O.W.”, podczas koncertu wystąpiła równieŜ 
grupa „Kofi Rock”, organizatorem imprezy było Sandomierskie Centrum Kultury, 
miejsce: klub „Lapidarium”, 

3) 30.12.2012 r. i 5.01.2013 r. „Sandomierska kolęda”  – koncerty kolęd          i 
utworów świątecznych z udziałem Sandomierskiej Orkiestry Dętej, Sandomierskiego 
Studia Piosenki, formacji muzycznej "Sando All Stars" oraz Grupy Teatralnej 
"Metafora" działającej przy Sandomierskim Centrum Kultury, w programach 
koncertów nie zabrakło najpiękniejszych i najbardziej znanych polskich kolęd, jak 
"Cicha noc", "Bóg się rodzi", "LulajŜe Jezuniu" oraz "Wśród nocnej ciszy", w 
programie znalazły się równieŜ inne utwory o tematyce świątecznej, które zostały 
przedstawione w nowatorskiej i ciekawej odsłonie, miejsce: Dom Katolicki oraz 
Centrum Rekreacji w Sandomierzu, 

4) 31.12.2013 r. - „Sylwester w Sandomierzu” – zabawa sylwestrowa, przywitanie 
Nowego Roku przez mieszkańców i gości Sandomierza na Rynku Starego Miasta, 
zabawa taneczna przy muzyce mechanicznej oraz pokaz sztucznych ogni, miejsce: 
Rynek Starego Miasta, 

5) 4.01.2013 r. – „Malarstwo” – wernisaŜ wystawy prac Adama Styki, artysta jest 
profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, jest autorem ponad 25 wystaw 
indywidualnych w kraju i za granicą, sandomierska wystawa jest prezentacją 45-
letniego dorobku artystycznego Adama Styki, patronat honorowy nad wystawą objął 
Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza, miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych                      
w Sandomierzu, 

6) 8.01.2013 r. – „BoŜe Narodzenie jest wśród nas” – spektakl uczniów klas trzecich 
Szkoły Podstawowej nr 3 oraz zespołu tanecznego „Sędomir”, miejsce: Sala 
widowiskowa Centrum Rekreacji MOSiR, 

7) 11.01.2013 r. – „Stosunki chrześcijańsko-Ŝydowskie w historii, sztuce i pamięci: 
Europejski kontekst dzieł w Katedrze sandomierskiej”  - konferencja 
zorganizowana przez Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu oraz amerykańską 
uczelnię Wesleyan University, miejsce: Dom Katolicki w Sandomierzu, 

8) 13.01.2013 r. - XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” –  
ogólnopolska zbiórka pieniędzy połączona z występami artystycznymi, podczas 
sandomierskiej imprezy zorganizowanej w hali widowiskowo-sportowej moŜna było 
obejrzeć występy działających przy SCK formacji tanecznych „Paradox”, 
Cheerleaders „Flowers”, zespołu tanecznego "Skilz" oraz wysłuchać popisów 
wokalnych w wykonaniu młodych artystów z Sandomierskiego Studia Piosenki,  
w programie nie zabrakło równieŜ występu Sandomierskiej Orkiestry Dętej,  
w przerwach między występami odbywały się licytacje gadŜetów WOŚP oraz 
przedmiotów przekazanych przez darczyńców, na zakończenie imprezy wystąpiła 
sandomierska formacja Sando All Stars oraz legenda polskiego bluesa, zespół Easy 
Rider, zwieńczeniem tegorocznego finału było tradycyjne światełko do nieba, czyli 
krótki pokaz fajerwerków, w sumie podczas sandomierskiego Finału WOŚP zebrano 
prawie 26 tys. zł.,  
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9) 14-27.01.2013 r. – „Zima w mieście 2013” - szereg imprez dla dzieci i młodzieŜy 
szkolnej zorganizowanych w okresie ferii zimowych przez sandomierskie instytucje 
kultury i sportu, w szczególności przez: Sandomierskie Centrum Kultury, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejską Bibliotekę Publiczną w Sandomierzu, Świetlice 
Socjoterapeutyczne „Przystań” i „Bajka”,  

10) 18.01.2013 r. – Koncert „Wiecznie Ŝywy Włodzimierz Wysocki” – występ zespołu 
„Projekt Volodia”, grupa w składzie Janusz Kasprowicz – śpiew, Piotr Rokitowski – 
gitara elektryczna, Wojtek Malko – perkusja, Robert Gawron – banjo, gitara flamenco 
oraz Bogdan Bińczak – akordeon, zaprezentowała autorskie wersje utworów 
pieśniarza Włodzimierza Wysokiego, miejsce: klub „Lapidarium”, 

11) 19.01.2013 r. – „Silver meetings Legnica” – wernisaŜ wystawy biŜuterii, na 
wystawie moŜna zobaczyć kilkadziesiąt prac z powstającej międzynarodowej kolekcji 
współczesnej sztuki złotniczej oraz - w ramach projektu "RETRO Galerii" - 20 
fotografii prac polskich artystów, których realizacje w róŜnym okresie czasu gościły w 
legnickich konkursach, miejsce: Galeria Otwarta, 

12) 19.01.2013 r. – Koncert Dave Ellis Blues Band -  koncert muzyki bluesowej, występ 
gitarzysty i wokalisty Dave Ellis’a z zespołem, organizatorem koncertu było 
Sandomierskie Centrum Kultury, miejsce: klub Lapidarium. 

 
Sport 
 

1) 19.01.2013 r. – „Turniej kontrolny z udziałem SPR Wisła Sandomierz” –  
w ramach przygotowań do rundy rewanŜowej został rozegrany turniej kontrolny  
z udziałem II ligowych druŜyn piłki ręcznej: SPR Wisła Sandomierz, KS KSZO 
Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski, SPR Orzeł Przeworsk, miejsce: Hala 
Widowiskowo-Sportowa w Sandomierzu, 

 
Promocja 
 

1) 21.12.2012 r. – „Promocja Sandomierza podczas Mistrzostw Polski  w Pływaniu” 
- przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz Centrum Informacji Turystycznej 
uczestniczyli w akcji promocyjnej Sandomierza podczas Zimowych Mistrzostw Polski 
w Pływaniu, które odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniach 19-22.12.2012 r., 
miasto Sandomierz było oficjalnym partnerem zawodów, sandomierski gród był 
promowany m.in. na specjalnym stoisku promocyjnym, na którym liczni goście  
i uczestnicy zawodów mogli zapoznać się z bogatą ofertą naszego miasta, miasto 
Sandomierz było równieŜ fundatorem specjalnych nagród dla najlepszych 
zawodników mistrzostw rozgrywanych w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

2) 14-17.01.2013 r. – Ekipa filmowa „Ojca Mateusza” w Sandomierzu – bohaterowie 
serialu o księdzu detektywie ponownie gościli w Sandomierzu; ekipa filmowa 
realizowała zdjęcia plenerowe do kolejnej części serialu; dzięki duŜej popularności, 
serial „Ojciec Mateusz” jest doskonałą promocją Sandomierza, piękne krajobrazy 
sandomierskie ujęte w serialu niezmiennie zachwycają wielomilionową widownię 
serialu.  
 

  Referat  Oświaty   
 

W okresie miedzy sesjami  Referat Oświaty realizował do końca 2012 roku 
przygotowanie i wypłaty stypendiów szkolnych. 148 uczniów było uprawnionych do 
otrzymania stypendiów na ogólną kwotę 44.174,40 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
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Sandomierza z budŜetu przeznaczono na to zadanie 27.000,00 zł. Zrealizowane zostały takŜe 
wypłaty dofinansowania sześciu pracodawców, którzy wykształcili ośmioro młodocianych 
uczniów – mieszkańców Sandomierza na ogólną kwotę 36.039,56 zł. Środki te, stanowiące 
pomoc de minimis, w całości pochodziły z Funduszu Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. 
W omawianym okresie przygotowany został takŜe wniosek o płatność dla kolejnej transzy 
pieniędzy na realizację projektu realizowanego w klasach I – III sandomierskich szkół 
podstawowych, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą 
„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Sandomierz” na 
kwotę 27.000,00 zł. Zakończenie tego projektu nastąpi w dniu 21 czerwca 2013 roku. 
 
Wydział Zamówień Publicznych  

 
Ogłoszone postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 
1. Przebudowa placu targowego przy Placu 3 Maja w Sandomierzu– otwarcie ofert 

20.02.2013, g. 10.30 
 
Postępowania –w trakcie sprawdzania ofert: 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi lokalnej od 
drogi krajowej 77 (Lwowska bis) do SBM Sandomierz i terenów przemysłowych” (wpłynęło 
29 ofert) 
 
Wydział Spraw Obywatelskich  
 

� Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych 
świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące 
działalność na rzecz poŜytku publicznego w zakresie: 

Ochrony i promocji zdrowia. 
1. Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą 

nowotworową – 10.000.00 zł 
2. Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin - 

10.000.00 zł 
3. Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa – 4.000,00 zł 
4. Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród 

dzieci, młodzieŜy i dorosłych mieszkańców miasta poprzez organizację pokazów i 
szkoleń – 4.000,00 zł 

5. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i integracyjnej na rzecz osób 
chorych na cukrzycę – 5.000.00 zł 

6. Świadczenie nieodpłatnych usług medycznych i pielęgnacyjnych na rzecz osób chorych, 
samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku – 40.000,00 zł 
 

Działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
1. Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabo słyszących – 

8.000,00 zł 
2. Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok – 5.000,00 zł 
3. Prowadzenie w ramach warsztatów terapii zajęciowej programów integrujących osoby 

niepełnosprawne ze społeczeństwem – 8.000,00 zł 
4. Prowadzenie edukacyjnych warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieŜy 

niepełnosprawnej – 8.000,00 zł 
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Przeciwdziałania patologiom społecznym 
1. Prowadzenie punktu edukacyjno-konsultacyjnego dla ofiar przemocy, osób 

uzaleŜnionych  
i współuzaleŜnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie – 40.000,00 zł 

2. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjno-edukacyjnej oraz 
socjoterapeutycznej dla dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieŜy ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii 
i przemocy – 15.000,00 zł 

3. Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,  
w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym, w ramach akcji wypoczynku 
letniego - 15.000,00 zł 

 
� Zakończono przygotowania do kwalifikacji wojskowej, która odbędzie się  

w dniach od 4 do 13 lutego 2013 roku (sporządzono wykazy i wysłano 195 
wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej). 
 

� Na bieŜąco realizowano zadania wydziału.  
 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Wydział Organizacyjny UM Sandomierz 
Sandomierz, dnia 23.01.2013 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o zadawanie pytań. 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Poruszył  sprawę: 
- OdśnieŜania ulicy Zamkowej (utrudniony dojazd interesantów od ulicy  Krakowskiej) 
- Pustych  przejazdów „pługów śnieŜnych” : zdaniem radnego  powracający pług powinien  
opuścić pług i zrobić kosmetykę (wzorem innych miast) 
 
Pan Piotr Majewski 
 
Zapytał: Z czyjej inicjatywy umieszczono tablicę pamiątkowa przy Cmentarzu Katedralnym ? 
(Na samym Cmentarzu miejsce byłoby stosowniejsze) 
- Odnośnie akcji „zima”: na osiedlu pługi zrzucają śnieg  na chodnik, co utrudnia przejście 
pieszym. 
 
Pan Andrzej Bolewski  
 
Powiedział, Ŝe: 
- Chce – jako zarządca pogratulować za „ akcję zima” 
- Problem, polega na tym, Ŝe nie ma gdzie  śniegu zrzucać. 
- Dodatkowe odśnieŜanie (o którym mówił Radny – Pan Zbigniew Rusak) - wiąŜe się z 
dodatkowym zuŜyciem paliwa. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, ze: 
- Ma pytanie dot. Bramy Opatowskiej i Trasy Podziemnej. 
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- Odcinek ulicy Mickiewicza  po prawej stronie od ronda nie jest odśnieŜany. 
 
Pan Jacek Dybus  
 
Pokazując druk Interpelacji powiedział, Ŝe: 
- Tego typu sprawy są załatwiane na bieŜąco  za pomocą  interpelacji. 
- ZłoŜył 4 interpelacje i wszystkie zostały załatwione „od ręki”. 
- Na sesji „Nie marnujmy czasu”. 
 
Ad.  5 
    
Przyjęcie Sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- Treść Sprawozdań Państwo Radni otrzymali z materiałach na sesję. 
- Na wniosek Radnego – Pana Andrzeja Glenia  treść Sprawozdań nie zostanie odczytana. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – zapytał o ew. uwagi dot.  treści 
Sprawozdań – brak zgłoszeń. 
                Następnie Pan Przewodniczący kolejno poddał pod głosowanie przyjęcie  
Sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miasta Sandomierza: 
1. Komisja Rewizyjna 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” od głosu 
2. Komisja Praworządności 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” od głosu 
3. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
4. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
5. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
6. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
7. Komisja Polityki Mieszkaniowej 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
8. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
9. Komisja BudŜetu i Finansów 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” od głosu 
 
                          Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza przyjęła  Sprawozdania  z prac komisji stałych Rady 
Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 6  
 
Przyjęcie Planów pracy na 2013 rok: 
         1) Rady Miasta Sandomierza 
         2) Komisji Rewizyjnej 
         3) Komisji stałych Rady Miasta 
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1.Przyjęcie Planu pracy Rady Miasta Sandomierza na rok 2013. 

 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza : 
- Przypomniał, Ŝe jako Przewodniczący Rady Miasta poprosił Przewodniczących wszystkich 
Klubów Radnych Miasta Sandomierza o ew. rozszerzenie Planu pracy Rady i zgłoszenie  
tematu, który - zdaniem Państwa Radnych (poza wymienionymi) - powinien być 
przedmiotem obrad Rady w 2013 roku. 
Do dnia dzisiejszego nie wpłynął Ŝaden wniosek. Czy teraz ktoś chciałby zgłosić jakiś temat 
- Zapytał o uwagi dot. projektu Planu pracy Rady Miasta. 
  
                    Następnie z  uwagi na brak zgłoszeń Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie 
Plan pracy Rady Miasta Sandomierza na 2013 rok  i w wyniku głosowania: 17 „za,  
0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta przyjęła Plan pracy Rady 
Miasta Sandomierza na 2013  rok.  
         
 2) Przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o zabranie 
głosu Pana Jacka Dybusa – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, Ŝe na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uzupełniono Plan o punkt 
„Analiza wybranych wydatków w działach i rozdziałach” 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poprosił Państwa Radnych, aby (za zgodą Pana Jacka Dybusa – Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej) w załączniku do Planu pracy Komisji Rewizyjnej dopisać  w/w punkt 
- Poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: 17 jednogłośnie 
„za”. 
- Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń poddał pod głosowanie Plany Pracy Komisji 
Rewizyjnej  i wyniku głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, 
Ŝe Rada Miasta Sandomierza przyjęła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. 
 
3. Przyjęcie Planów pracy na 2013 rok Komisji stałych Rady Miasta 
 
Następnie Pan Przewodniczący  poddał pod głosowanie Plany pracy kolejno  wszystkich 
komisji stałych Rady Miasta Sandomierza: 
 
1. Komisja Praworządności 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
2. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
3. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
4. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
5. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
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6. Komisja Polityki Mieszkaniowej 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
7. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
8. Komisja BudŜetu i Finansów 
i wyniku głosowania:17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził, Ŝe Rada 
Miasta Sandomierza  przyjęła Plany Pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2013 
rok. 
 
Ad. 7 
 
Realizacja uchwał Rady Miasta Sandomierza podjętych w okresie 21 grudnia 2011 roku 
do 21 grudnia 2012 roku - Referuje Burmistrz Sandomierza. 
 
                 Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał Państwa Radnych: 
- Czy oczekują odczytania  Materiałów dotyczących Realizacji uchwał ?  -   
   Odpowiedź negatywna („Nie czytamy”) 
- Czy  są pytania, uwagi do przedstawionego materiału ? 
 
Wobec braku zgłoszeń Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod 
głosowanie przyjęcie Realizacji uchwał i w wyniku głosowania 17 „za”, 0 „przeciw”, przy   
0 „wstrzymujących się” od głosu stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza zapoznała się  
z Realizacją uchwał podjętych przez Radę Miasta Sandomierza w okresie od 21 grudnia 2011 
roku do 21 grudnia 2012 roku. 
 
Ad. 8 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/10/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku w 
sprawie powołania Komisji BudŜetu i Finansów jako komisji stałej  oraz zatwierdzenia 
jej składu osobowego (Wniosek Radnego Miasta Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady Miasta : 
- Powiedział, Ŝe potrzebę podjęcia  tej uchwały wyjaśnia Uzasadnienie do uchwały. 
 
- Poprosił o opinie komisję merytoryczną Rady Miasta. 
 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, ze  komisja 
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
- Zapytał o ew. wnioski, uwagi do projektu uchwały – Brak zgłoszeń 
 
Następnie Pan Marceli Czerwiński  - Przewodniczący rady Miasta poddał pod głosowanie  
projekt w/w uchwały i stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza 17 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” i 0 „wstrzymujących się”  podjęła uchwałę 
                                                     Uchwałę Nr XXV/270/2013  
zmieniającą Uchwałę Nr III/10/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku   w sprawie powołania 
Komisji Bud Ŝetu i Finansów jako komisji stałej  oraz zatwierdzenia jej składu 
osobowego 
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Ad. 9 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/7/2010 z dnia 22 grudnia  2010 roku w 
sprawie powołania komisji stałych  Rady Miasta i ustalenia ich składów osobowych  
(Wniosek  Radnego Miasta Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Piotr Majewski  – Przewodniczący Komisji Praworządności – powiedział, Ŝe Komisja 
zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały. 

                                                                                 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta  wobec braku głosów w dyskusji 
poddał  pod głosowanie projekt uchwały 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących   się” od głosu 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  
.                                     Uchwały Nr XXV/271/2013            
zmieniającej Uchwałę Nr III/7/2010 z dnia 22 grudnia  2010 roku w sprawie powołania 
komisji stałych  Rady Miasta i ustalenia ich składów osobowych   
 
Ad. 10  
 
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Sandomierza  na stałe obwody głosowania,  
ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. (Wniosek  
Burmistrza Sandomierza) 
 
Opinie Komisji: 
Pan Piotr Majewski  – Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, Ŝe Komisja 
zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta : 
- Wobec braku uwag, wniosków  zamknął dyskusję. 
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Sandomierza  na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych i na podstawie  wyniku głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących   
się” od głosu i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XXV/272/2013 
w sprawie podziału Miasta Sandomierza  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 
 
Ad. 11 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 
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Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta  poprosił o opinię komisję 
merytoryczną. 
 
Opinie Komisji: 
Pan Piotr Majewski  – Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, Ŝe Komisja 
zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
 
Pan Marek Jarema  
 
Poprosił o poprawienie „literówki” na stronie 11. 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta  wobec braku głosów w dyskusji 
poddał  pod głosowanie: 
  
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących   się” od głosu.  
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXV/273/2013 
w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 

 
Ad. 12  
 
Podjęcie uchwały w sprawie  nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod 
nazwą Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne. 
 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji wspólnej:  Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu  oraz  Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji – powiedział, Ŝe: 
-  opinia Komisji jest pozytywna. 
- Wątpliwości dotyczące  Rozdziały IV  paragraf 14. punkt 1 wyjaśnił  Dyrektor SCK.  
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - wobec braku  głosów w dyskusji 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0  
„wstrzymujących się od głosu”,  
stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwały Nr XXV/274/2012 
w sprawie  nadania Statutu  samorządowej instytucji kultury pod nazwą Sandomierskie 
Centrum Kultury w Sandomierzu 
 
Ad. 13 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla szkół   
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych  
prowadzonych na terenie Gminy  Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli  
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prawidłowości ich wykorzystania. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne. 
 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji wspólnej:  Nauki, Oświaty, Kultury i 
Sportu  oraz  Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji – powiedział, Ŝe: 
-  Opinia Komisji wspólnej jest pozytywna. 
- Komisja wnioskowała,  aby Załącznik  Nr 3  przedstawić w formie tabelki. 
 
Pan Burmistrz wyraził zgodę na powyŜsze. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe  komisja  
której przewodniczy rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
-  Wobec braku kolejnych  głosów w dyskusji poddał pod głosowanie: 
- Wniosek  Komisji  
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się” od głosu.  
-  w/w projekt uchwały 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się” od głosu.  
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                        Uchwałę Nr XXV/275/2013 
w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla szkół  niepublicznych o 
uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na 
terenie Gminy  Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowo ści ich 
wykorzystania. 
 
Ad. 14 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego  Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
w Sandomierzu na 2013 rok. 

 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Majewski – Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  - opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów - powiedział, Ŝe komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Jacek Dybus  
 
Powiedział, Ŝe: 
- Na stronie 14 s są wyszczególnione wydatki na 2013, w tym: 
   320 tys. zł - świetlice 
   200 tys. zł - zadania pozostałe  realizowane w ramach programu. 
- Prosi, aby w przyszłości  drugą z  w/w kwot rozbić na zadania, aby było wiadomym na co  
   są przeznaczane te pieniądze. 
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Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, Ŝe pozostaje pytanie: czy są efekty ? 
 
Pan Piotr Majewski 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Jest opracowana diagnoza dotycząca zagroŜeń: narkomanią i alkoholizmem. 
- W Sandomierzu odnotowuje się niestety systematyczny wzrost tego typu patologii. 
 
Wobec braku dalszych  głosów w dyskusji Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady 
Miasta - poddał pod głosowanie w/w  uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 17 „za”, 
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”,  stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                            Uchwałę Nr XXV/27/2013 
w sprawie  przyjęcia Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2013 rok 
 
Ad.15    
 
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy róŜne. 
  
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił Komunikaty - jak 
niŜej: 
- Wraz z Panem Jerzym Borowskim – Burmistrzem Sandomierza uczestniczył w kilku 
spotkaniach. 
- Brał udział w noworocznych spotkaniach  z Członkami PSL i SLD. 
- Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Pan Ryszard Lewandowski - uczestniczył  w spotkaniu   
opłatkowym w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu. 
- Uczestniczył w koncercie Miejskiej Orkiestry w Kościele Świętego Jakuba 
- Przedstawił korespondencję kierowaną do Przewodniczącego Rady Miasta w tym, między 
innymi: 
          - Pismo z RIO w Kielcach w sprawie podjętej uchwały podatkowej. 
          - Skargę na działalność Burmistrza  Pani B. K.*) - (do rozpatrzenia przez  
             Komisję Rewizyjną Rady Miasta) 
          -  Zgodnie z  uchwałą wpłynęło Sprawozdanie z SORH S.A. 
- Do Rady Miasta wpłynęły zaproszenia, w tym, między innymi: 
- Zaproszenie do uczestniczenia zgromadzeniu  Związku Miast Polskich w Kołobrzegu. 
- Zaproszenia  ze Stowarzyszenia  Miasta Króla Kazimierza Wielkiego 
- Zaproszenie na Dzień Sportu dla wszystkich Państwa Radnych 
 (PowyŜsze dokumenty do wglądu w biurze Rady Miasta) 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił Państwu Radnym 
sprawę publikacji w Tygodniku  Nadwiślańskim dotyczącej diet sandomierskich radnych.(dot. 
podania w tygodniku nieprawdy co do sposobu naliczania diet dla sandomierskich radnych) 
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Ad. 16 
 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy róŜne. 
 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
 Powiedział, między innymi, Ŝe: 
 Wojewoda w połowie stycznia ogłosił listę  narodowego  programu dróg lokalnych. 
- Sandomierz w latach ubiegłych składał wnioski 
- MoŜna  było uzyskać 50% dofinansowania – Z jakiego powodu  nie złoŜono wniosku w tym 
roku ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Po dokładnej analizie  kryteriów jakie naleŜy spełnić uznano, Ŝe i tak nie dostaniemy 
  dotacji. 
- W latach poprzednich Miasto spełniało wymogi, dlatego wnioski były składane. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe ”parę spraw się nazbierało”: 
- Dot. Bramy Opatowskiej i Trasy Podziemnej: Czy jest jakaś forma wybrnięcia z impasu ? 
- „Dzisiaj na sesji został zaskoczony, Ŝe jest jakieś Sprawozdanie z SORH.” 
JeŜeli „przekazy ustne”, Ŝe tematy „powiedzmy handlowe”  „naszej sandomierskiej Giełdy”  
„nie wychodzą”, to moŜe najwyŜszy czas  „przyjrzeć się sytuacji z bliska”. 
- Chce znać status pomieszczeń  Kamienicy Oleśnickich: kto płacił za czynsz, za co itd. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza                    
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Otrzymał sygnały , Ŝe Poczta Polska nie wywiązuje się z umowy z Miastem podnajmując  
   pomieszczenia i wezwał do przekazania pomieszczeń. 
- Działalność Poczty Polskiej ograniczy się do usług pocztowo – telekomunikacyjnych. 
- Za około 40 tys. zł zostanie zakupione wyposaŜenie do 5 pokoi z kuchnia i łazienką. 
- PTTK wezwany do wydania rzeczy odmówił, chociaŜ umowa wygasła z dniem 31 grudnia 
  2012 roku. 
  Od 1 stycznia 2013 roku  w/w obiekty są we władaniu miasta i Miasto jest przygotowane do 
  administrowania tymi obiektami. 
- Nie jest ponad prawem - są podjęte kroki w celu wydania kluczy. 
- Odnośnie SORH , to z opinii Skarbnika wynika, Ŝe  wpłaty z obsługi  placu targowego  
przekazywane są na bieŜąco. 
- SORH administruje  plac targowy w imieniu Miasta i jeŜeli  będą sygnały, Ŝe dzieje się coś 
niepokojącego to Komisja Rewizyjna zorganizuje spotkanie. 
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Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Kamienica Oleśnickich jest atrakcyjna zarówno pod względem  historycznym, jak i  
lokalizacyjnym. 
- Prosi, aby noclegami zajmowały się  instytucje do tego powołane – a pensjonaty powstawały 
jak w Kazimierzu. 
- Otwierajmy Miasto na inwestorów zewnętrznych. 
- NaleŜy powrócić do zwyczaju zapraszania posłów na sejm RP – (nie kaŜdy jest członkiem 
partii i nie kaŜdy jest zapraszany na spotkania z posłami). 
- Jest pakiet spraw, które warto byłoby przekazać parlamentarzystom. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W dniu wczorajszym odbyła się Komisja BudŜetu i Finansów, na której omawiano 
Sprawozdanie z SORH S.A. 
- Apeluje o umoŜliwienie  radnym  udziału w przetargach (np. członkom Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług) 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie ma  takiego podmiotu  jak Giełda  Rolno-Ogrodnicza – jest SORH, który zarządza 
naszym placem miejskim. 
- Jako Miasto mamy pakiet większościowy. 
- Ta Spółka nie musi zarządzać tym placem, moŜe lepiej zrobi to PGKiM ”Dajmy im  
spróbować na rok.” 
- SORH powinien handlować warzywami, owocami,  ulŜyć i pomóc producentom, 
„wypychać” towar na zewnątrz, w tym poza granice kraju. 
- JuŜ to mówił, a „kolega Pan Jacek Dybus mnie wyśmiał” 
 
Pan Jacek Dybus 
 
„Pan lubi mieć przeciwników.” 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe kocha ludzi ”A Pański kolega mówił, Ŝe jest hetero.” 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Ad vocem do Pana Macieja Skorupy : 
Powiedział, Ŝe nie lubi prywatnych uwag na sesji. 
 
Pan Maciej  Stępień 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W Sprawozdaniu z SORH jest wykazany 12 % spadek  obrotów. 
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- Być moŜe przyczyną powyŜszego jest  brak ogrodzenia, przez które swobodnie moŜna wejść 
dostać się na teren placu targowego (+ estetyka!) 
„Nic nie jest robione, aby uszczelnić to ogrodzenie.” 
- Grupa radnych złoŜyła wniosek do Pana Burmistrza (projekt uchwały)  o podjęcie działań w 
celu utworzenia w Sandomierzu  specjalnej strefy ekonomicznej – stworzenie takiej strefy 
byłoby szansą dla  młodych ludzi „aby nie uciekali” z Miasta. 
Radny zapytał czy Miasto nie  mogłoby wystąpić o tereny na Mokoszynie, które sprzedaje 
Starosta Sandomierski ? 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Zapytał o pokoje w Kamienicy Oleśnickich: komu zostaną przekazane i kto będzie tym 
zarządzał ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Pokojami w Kamienicy Oleśnickich będą zarządzać: SCK wspólnie z Centrum Informacji  
  Turystycznej. 
- Po roku  funkcjonowania będziemy mieli wiedzę, która pozwoli na określenie wartości  
  zamówienia. 
- Kiedyś była walka z PTTK o 60 tys. zł, 120 tys. zł, dzisiaj  oferują juŜ 500 tys. zł. 
- Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd obiekty będzie administrowane przez PTTK, bo inne  
  rozwiązanie wpłynęło by źle na wizerunek Miasta. (PTTK zostanie  obciąŜony za  
  bezumowne korzystanie z obiektów ) 
- Prawdą jest , Ŝe ogrodzenie terenu Giełdy wymaga naprawy (po raz kolejny). 
- Tereny na Mokoszynie, o których mówił Pan Maciej Stępień są własnością  Skarbu 
   Państwa. 
  MoŜna się starać o komunalizację  terenów pod warunkiem, Ŝe są one niezbędne  do 
   realizacji zadań własnych  gminy. 
- Starosta teŜ moŜe wystąpić z inicjatywą utworzenia Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej. 
 
Pan Maciej  Stępień 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Nie interesuje Go, kto wystąpi z inicjatywą  utworzenia takiej Strefy. 
- WaŜne jest, aby stworzyć miejsca pracy. 
- MłodzieŜ ucieka z Sandomierza , bo nie ma tu dla nich pracy. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Nie naleŜy  „mówić po gazetach”. 
- Czy coś by się stało gdyby wszyscy zeszli do 500 zł” diety 
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Ad. 17 
  
 Zamknięcie obrad. 
  
 
 Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie 
Porządku obrad, podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  XXV sesję Rady 
Miasta Sandomierza. 
  
                                                      
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                                Marceli Czerwiński                                
                                                                                                Przewodniczący 
                                                                                                Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                  
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
 
 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 ze zm., 
w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – j.t. 
Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
                                                                                        
 
               
 
 


