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Protokół  Nr 1 
z I sesji Rady Miasta Sandomierza 

w dniu 1 grudnia 2014 roku 
 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji –  14.00 
Godz. zakończenia  sesji –  16.25 
 
 
Sesji przewodniczył: 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Senior 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza VII kadencji. 
 
                 W I sesji Rady Miasta Sandomierza uczestniczyli: Pan Krzysztof Nowacki –
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Sandomierzu, zaproszeni Goście – 
Przedstawiciele wielu sandomierskich instytucji, Mieszkańcy Sandomierza, pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz 21 Radnych – jak w załączonej do niniejszego 
protokołu Liście obecności. 
 
Ad. 1 
Otwarcie przez radnego Seniora I sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Senior – otworzył I sesję Rady Miasta Sandomierza VII 
kadencji.  
 
Ad. 2     
Wr ęczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej nowo wybranym  
radnym zaświadczeń o wyborze. 
 
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący obrad - powiedział, że: 
- Dziękuje Komisarzowi Wyborczemu za zwołanie I sesji Rady Miasta Sandomierza VII 
kadencji. 
- Przed przystąpieniem do wykonywania  mandatu Radnego wszyscy Radni odbierają 
zaświadczenia stwierdzające wybór na Radnego. 
- Wita Pana Krzysztofa Nowackiego – Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej  
w Sandomierzu i prosi o wręczenie Państwu Radnym zaświadczeń o wyborze na radnego 
Miasta Sandomierza. 
 
Pan Krzysztof Nowacki – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Sandomierzu: 
- Pogratulował Państwu Radnym wyboru na radnego Miasta Sandomierza życząc, aby 
podejmowane przez Radnych decyzje były zgodne z oczekiwaniami Mieszkańców 
Sandomierza i służyły Ich dobru. 
- Upoważniony przez Członków Miejskiej Komisji Wyborczej podziękował wszystkim 
członkom Obwodowych Komisji Wyborczych za uczciwą i solidną pracę, także w II turze 
wyborów. 
- Powiedział, że na podkreślenie zasługuje fakt, iż ani w I turze wyborów , ani w II nie 
odnotowano  żadnego  negatywnego wpisu cyt.”Ani ze strony członków komisji, ani ze strony 
mężów zaufania”. 
- Odczytał treść Zaświadczenia o wyborze na radnego, a następnie wręczył je 21 radnym. 
 



 

2 
 

Pan Andrzej Gleń -  Przewodniczący obrad: 
- Podziękował Panu Krzysztofowi Nowackiemu oraz wszystkim Członkom Miejskiej Komisji 
Wyborczej w składzie: Pani Katarzyna Gierczak, Pani Agnieszka Krzesimowska, Pani Alicja 
Kwitek,  Pan Kazimierz Stawnicki, Pan Jerzy Zarański. 
Szczególne podziękowania Pan Przewodniczący obrad skierował  do wszystkich Członków 
Obwodowych Komisji Wyborczych za rzetelne i godne wykonanie obowiązków ustawowych. 
 
Ad. 3 
Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Senior – powiedział: 
- Bezwzględnym warunkiem umożliwiającym radnemu przystąpienie do wykonywania   
uprawnień wynikających z mandatu radnego  jest złożenie ślubowania. 
 
-„Wysoka Rado ! 
Obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych Radnych. 
Proszę, aby kolejno wg listy odczytywani z imienia i nazwiska radni Sandomierza 
potwierdzali wolę złożenia ślubowania słowem „Ślubuję”. Każdy z Radnych może 
dodatkowo wypowiedzieć formułę „Tak mi dopomóż Bóg” 
Proszę wszystkich o powstanie.” 
 
Zgodnie z tradycją - najmłodszy  wiekiem Radny - Pan Robert Kurosz odczytał treść roty  
w brzmieniu ustawowym: 
„ 
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej , ślubuj ę uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy i jej mieszkańców” 
 
Następnie - wywoływani kolejno według  listy obecności, odczytywani z imienia i nazwiska 
radni Sandomierza potwierdzali wolę złożenia ślubowania słowem  „Ślubuję” 
Większość  radnych dodatkowo wypowiedziało  formułę „Tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Prowadzący obrady – Pan Andrzej Gleń – stwierdził  złożenie ślubowania przez 21 Radnych 
Miasta Sandomierza oraz podkreślił, że złożenie ślubowania oznacza akt przyjęcia przez 
radnego praw i obowiązków wynikających z treści roty ślubowania, która odzwierciedla  
podstawowe postanowienia prawa w tym zakresie. 
 
Ad. 4 
Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum). 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Senior – na podstawie listy obecności stwierdził quorum, co 
oznacza, że Rada Miasta jest władna podejmować prawomocne decyzje. 
 
Ad. 5 
Przyjęcie porządku obrad 
 
Prowadzący obrady - Pan Andrzej Gleń: 
- Powiedział,  że Państwo Radni wraz z zaproszeniem na I sesję otrzymali Porządek obrad 
dzisiejszej sesji w wersji zaproponowanej przez Komisarza Wyborczego w Kielcach  
(+ załączone projekty uchwał ) 
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- Odczytał proponowany Porządek obrad sesji. 
-  Zapytał o ew. pytania i uwagi dot. przedstawionego Porządku obrad. 
 
W związku z brakiem wniosków Radny Senior: 
-  Poddał pod głosowanie porządek obrad I sesji w wersji dostarczonej Radnym w materiałach 
na sesję. 
- W wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził , że Rada 
Miasta Sandomierza przyjęła  Porządek obrad I sesji Rady Miasta Sandomierza VII kadencji - 
jak niżej. 
 
1. Otwarcie przez radnego Seniora I sesji Rady Miasta Sandomierza. 
2. Wręczenie przez Przewodniczącego  Miejskiej Komisji Wyborczej nowo wybranym  
    radnym zaświadczeń o wyborze. 
3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miasta Sandomierza. 
4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum). 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta  Sandomierza. 
7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza prowadzenia obrad. 
8. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miasta  
    Sandomierza. 
9. Zakończenie obrad I sesji Rady Miasta Sandomierza. 
    
Ad. 6 
Wybór Przewodniczącego Rady Miasta  Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Senior  – powiedział, że rozpatrywany punkt będzie się składał  
z dwóch podpunktów: 

1)  Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia Regulaminu wyboru Przewodniczącego  
       Rady Miasta Sandomierza. 
2)  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 

 
Ad.1)  Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia  Regulaminu wyboru Przewodniczącego  
            Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Senior – powiedział, że: 
– Rada Miasta wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady bezwzględną większością 
głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. 
- Dla usprawnienia tych czynności opracowany został Regulamin wyboru Przewodniczącego 
Rady Miasta oraz projekt uchwały w tej sprawie, który Państwo Radni otrzymali  
w materiałach na sesję (co  naturalnie nie wyklucza wprowadzenia w nim zmian, o ile Rada 
uzna je za konieczne). 
Następnie  Radny Senior: 
- Zapytał o ew. uwagi, pytania, propozycje dot. Regulaminu ? 
- Wobec braku zgłoszeń poddał   pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  uchwalenia 
Regulaminu  wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 
- W wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził , że Rada 
Miasta Sandomierza podjęła  
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Uchwałę Nr I/1/2014 
w sprawie  uchwalenia Regulaminu  wyboru Przewodniczącego Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Ad. 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Senior – ogłaszając przystąpienie do kolejnych czynności  
(zgodnie z przyjętą procedurą): 
- Zwrócił się z prośbą o zgłaszanie spośród Radnych kandydatów do 3-osobowej komisji 
skrutacyjnej. 
- Przypomniał, że osoby kandydujące na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta nie 
mogą wchodzić w skład Komisji skrutacyjnej. 
 
Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 
 
Zgłosił kandydaturę Radnej – Pani Wiesławy Sabat 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Zgłosił kandydaturę Pana Jerzego Żyły. 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek  - radna Sandomierza 
 
Zgłosiła kandydaturę Radnego – Pana Andrzeja Anwajlera. 
 
Zgłoszone  wyżej osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do składu Komisji skrutacyjnej. 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Senior – poddał pod głosowanie łączne zaproponowany skład 
Komisji skrutacyjnej oraz na podstawie wyniku głosowania jawnego: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 
„wstrzymujących się” od głosu stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza powołała komisję 
skrutacyjną  w składzie: Pani Wiesława Sabat, Pan Andrzej Anwajler, Pan Jerzy Żyła. 
 
Następnie prowadzący obrady Pan Andrzej Gleń zarządził zgłaszanie kandydatów na 
Przewodniczącego Rady Miasta  Sandomierza. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Zgłosił kandydaturę Pani Marioli Stępień. 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 
 

Zgłosił kandydaturę Pana Roberta Pytki. 
 
Pan Andrzej Anwajler – radny Sandomierza 
 
Zgłosił kandydaturę Pana Wojciecha Czerwca. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący obrad: 
- Po uzyskaniu zgody na kandydowanie ze strony zgłoszonych kandydatów: Pani Marioli 
Stępień, Pana Roberta Pytki oraz Pana Wojciecha Czerwca oraz z uwagi na brak kolejnych 
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zgłoszeń kandydatur ze strony radnych na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego 
Rady Miasta Sandomierza. 
-  Na podstawie wyników głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
stwierdził zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pani Agnieszka  Frańczak – Szczepanek – Radna Sandomierza 
 
Powiedziała, że za 5 minut Radni będą wybierać Przewodniczącego Rady Miasta 
Sandomierza, a „nie nastąpiła prezentacja kandydatów”. 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Senior – powiedział, że prezentacja nie jest obowiązkowa – Jeżeli 
jednak  ktoś chce przedstawić kandydata, to zaprasza. 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek  -  radna Sandomierza 
 
Powiedziała, że na sali obrad są Mieszkańcy, są radni nie znający kandydatów i chcieliby 
zapewne usłyszeć  kilka słów o osobie, która będzie pełnić stanowisko Przewodniczącego 
Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 
 
Powiedział, że chętnie przedstawi zgłoszonego przez siebie kandydata: 
- Pana Roberta Pytkę zna wiele lat, miał przyjemność współpracować z Nim jeszcze gdy 
pracował jako dziennikarz sportowy. 
- Obecnie Pan Robert Pytka jest pracownikiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Sandomierzu. 
- Jest osobą bardzo szanowaną i lubianą, również przez młodzież. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Pani Mariola Stępień może pochwalić się długoletnim stażem pracy w samorządzie  
  (IV kadencje) 
- Powyższe świadczy o Jej dojrzałym podejściu do spraw samorządu, o wiedzy, sumienności  
i zaufaniu wyborców. 
- Po raz pierwszy Przewodniczącą Rady Miasta Sandomierza będzie kobieta. 
 
Głosy z sali: Pani Barbara Bryła była przecież Przewodniczącą Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Anwajler – radny Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Pan Wojciech Czerwiec jest człowiekiem o dużej wrażliwości i uczciwości. 
- W Radzie Miasta pracuje od wielu lat i ma duże doświadczenie. 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Senior przypomniał, że: 
- Zadaniem Komisji skrutacyjnej, po przyjęciu  Regulaminu,  jest: 
                       - Przygotowanie kart do głosowania z nazwiskiem kandydata (kandydatów). 
                       - Sprawdzenie i opieczętowanie urny . 
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                       - Przeprowadzenie głosowania i nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem 
                       - Obliczenie głosów i sporządzenie protokołu z głosowania. 
                       - Ogłoszenie wyników głosowania. 
Następnie Przewodniczący obrad poprosił Komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy,  
w tym przygotowanie kart do głosowania i zarządził 10. minutową przerwę w obradach. 
 
Po zakończeniu przerwy Prowadzący I sesję Rady Miasta Sandomierza – Pan Andrzej Gleń – 
wznowił obrady  i poprosił o zabranie głosu  radną – Panią Wiesławę Sabat. 
Radna – Pani Wiesława Sabat przedstawiła skład Komisji skrutacyjnej po ukonstytuowaniu 
się: 
- Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej 
- Pan Jerzy Żyła – Sekretarz Komisji skrutacyjnej 
- Pan Andrzej Anwajler – Członek Komisji  skrutacyjnej 
 
Następnie Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej – powiedziała, że  
Komisja której przewodniczy, przygotowała 21 kart do głosowania na Przewodniczącego 
Rady Miasta Sandomierza  o treści jak niżej: 
 
„Karta do głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza 
Imię i nazwisko kandydata:  
1. Wojciech Czerwiec 
2. Robert Pytka 
3. Mariola Stępień 
 
Sandomierz, dnia 1 grudnia 2014 r.” 
 
Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza 
 
Powiedział, że „z przykrością” wycofuje swoją kandydaturę na Przewodniczącego Rady 
Miasta Sandomierza. 
 
Po krótkiej dyskusji Rada Miasta jednogłośnie – 21 „za” – przyjęła  propozycję 
Przewodniczącej Komisji skrutacyjnej polegającą na wykreśleniu na przygotowanych już 
kartach do głosowania  poz. 1. Pan Wojciech Czerwiec (+ podpis - parafa  Przewodniczącej 
Komisji skrutacyjnej - Wiesławy Sabat). 
 
Przewodniczący obrad – Pan Andrzej Gleń: 
-  Poprosił o ponowne odczytanie treści karty do głosowania  po wprowadzeniu zmiany. 
-  Poddał pod głosownie treść karty do głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Miasta Sandomierza i na podstawie wyniku głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw’, 0 
„wstrzymujących się” stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza ustaliła treść karty do 
głosowania – jak niżej. 
 
„Karta do głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza 
Imię i nazwisko kandydata:  
1.  skreślony  
2. Robert Pytka 
3. Mariola Stępień 
 
Sandomierz, dnia 1 grudnia 2014 r.” 
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Następnie Komisja skrutacyjna przy pomocy Listy obecności radnych przeprowadziła 
głosowanie tajne: radni po otrzymaniu karty do głosowania wchodzili do sali przyległej, 
dokonywali wyboru i następnie wrzucali kartę do głosowania do urny będącej w centralnym 
miejscu sali obrad. 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny senior – ogłosił przerwę  na czas liczenia głosów, a po zgłoszeniu  
przez Komisję skrutacyjną faktu zakończenia czynności przewidzianych przyjętym  
Regulaminem,  wznowił obrady I sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pani Wiesława  Sabat – Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej – odczytała  Protokół Komisji 
skrutacyjnej – jak załącznik. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący obrad 
 
- Powiedział, że z przedłożonego Protokołu wynika, że oddano 21 głosów, w tym 20 głosów 
ważnych i 1 głos nieważny, w tym: 
                               -  Pan Robert Pytka otrzymał - 13 głosów „za”  
                               -  Pani Mariola Stępień           -   7 głosów „za”. 
- Stwierdził, że wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskał Radny - Pan Robert 
Pytka. 
- Poprosił o uzupełnienie treści uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta    
Sandomierza: wpisanie imienia i nazwiska wybranego Przewodniczącego Rady Miasta 
 
Odczytanie treści uchwały z wpisanym imieniem i nazwiskiem 
 
Projekt uchwały uzupełniony o imię i nazwisko: Robert Pytka – odczytał radny – Pan 
Zbigniew Rusak. 
                      Następnie Pan Andrzej Gleń – radny Senior: 
-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta    
    Sandomierza  
- i na podstawie wyników głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymujących się”, 
stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                                      Uchwały Nr I/2/2014 

w sprawie wyboru  Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 7 
Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza prowadzenia obrad. 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Senior – złożył Panu Robertowi Pytce – nowo wybranemu 
Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza – gratulacje, przekazał Łańcuch 
Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  oraz – zgodne z prawem – dalsze prowadzenie 
obrad I sesji Rady Miasta . 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Bardzo dziękuję za wybór na tak zaszczytne i niezwykle odpowiedzialne stanowisko jakim 
jest funkcja  Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 
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- Przed Nim wielkie zadanie – liczy na dobrą współpracę i prosi wszystkich o zaufanie. 
  - Po wyborze na Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  okręgiem wyborczym  stało 
się dla Niego całe Miasto Sandomierz, ale nie chciałby również zawieść Mieszkańców  
Okręgu Wyborczego Nr 19. 
- Każdy z Państwa Radnych  podejmując wyzwanie kandydowania w wyborach 
samorządowych poddał się ocenie Mieszkańców Sandomierza. 
- Wie, ile każdy z radnych włożył pracy, aby uzyskać zaufanie, szacunek i zwyciężyć  
w wyborach. 
 – Po raz pierwszy radni zostali wybrani w jednomandatowych okręgach wyborczych  
i obecnie Mieszkańcy danej części miasta mają już swojego przedstawiciela w Radzie Miasta. 
- Chce współpracować z każdym z radnych, również z nowo wybranym Burmistrzem Miasta 
Sandomierza. 
- Ma nadzieję, że działając z pełnym zaangażowaniem na rzecz lokalnej społeczności Radni 
VII kadencji nie zawiodą  i spełnią  oczekiwania Mieszkańców Miasta. 
  
Następnie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział kilka 
zdań na temat  swojego wykształcenia i drogi zawodowej: 
- Z wykształcenia jest politologiem i administratywistą – Ukończył UMCS i studia 
podyplomowe z zakresu administracji samorządowej. 
- Zdobyta wiedza pozwoliła na sprawowanie wielu funkcji w okresie 20 lat pracy zawodowej: 
- Był pracownikiem: Giełdy Rolno Ogrodniczej Ziemi Sandomierskiej, Polskiego Radia 
Kielce, Radia Leliwa, w lokalnej prasie. 
Obecnie Sekretarzowanie i kanclerzowanie w Szkole Wyższej jest pokłosiem zaangażowania 
w powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu. 

Kończąc swoje wystąpienie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  
Sandomierza – powiedział, że chce i umie pracować w zespole oraz  ma nadzieję, że   
najbliższe 4 lata będą okresem dobrych decyzji, które będą procentować w przyszłości.  
 
Ad. 8 
Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza VII kadencji – przystępując do 
realizacji kolejnego punktu Porządku obrad sesji: wyboru Wiceprzewodniczących Rady 
Miasta Sandomierza: 
- Przybliżył zebranym przepisy ustawy dotyczące  liczby Wiceprzewodniczących Rady. 
- Zaproponował: 
           -  Aby kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady wyłonić w oparciu o tę samą  
               uchwałę, wg której  wybrany został Przewodniczący Rady. 
           -  Powołanie Komisji skrutacyjnej w tym samym składzie osobowym, jak przy 
wyborze Przewodniczącego Rady.  
Rada Miasta Sandomierza wyraziła zgodę na zgłoszone przez Przewodniczącego Rady Miasta 
propozycje. 
- Powiedział, że: 
            -  Na karcie do głosowania  nazwiska kandydatów będą umieszczone w kolejności   
               alfabetycznej. 
            -  Radny pozostawia nazwiska kandydatów, na których głosuje (i nie  więcej niż  
               2 nazwiska) 
            - Tajność  zapewni sala przyległa do sali obrad. 
- Poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sandomierza. 
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Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 
 
Powiedział, ze: 
- Jako Przewodniczący Klubu „Nasze Miasto Sandomierz” zgłasza kandydaturę Pana 
Andrzeja Bolewskiego. 
- Pan Andrzej Bolewski sprawuje funkcje radnego 34 lata: był Przewodniczącym Rady 
Miasta Sandomierza. 
- Dwukrotnie zdobył  największą ilość głosów w wyborach do Rady Miasta Sandomierza. 
- Jest Prezesem Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz”. 
-  Stara się, wraz z kolegami, pracować dla dobra Sandomierza (ogromne zaangażowanie 
podczas powodzi). 
 
 
Pan Marcin Marzec – radny Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Zgłasza kandydaturę Pana Wojciecha Czerwca. 
- Krótka charakterystyka była już przedstawiona. 
- Może dodać: sprawny organizator, doświadczony samorządowiec, społecznik, działacz 
lokalny, powszechnie szanowany. 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Zgłosił kandydaturę Pana Zbigniewa Rusaka. 
 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Następnie Pan Przewodniczący: 
-  Poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów. 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się. 
 
- Poprosił Komisję skrutacyjną o przygotowanie  Kart do głosowania w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sandomierza z nazwiskami kandydatów i przygotowanie 
urny do głosowania. 
 
- Ogłosił 15-minutową przerwę. 
 
Po przerwie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  Sandomierza – wznowił 
obrady I sesji Rady Miasta Sandomierza. 
- Stwierdził, że: 
Komisja skrutacyjna przygotowała 21 kart do głosowania o treści: 
 
                          „   Karta do głosowania 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sandomierza 
 
Imię i nazwisko kandydatów: 1. Andrzej Bolewski 
                                                 2. Wojciech Czerwiec 
                                                 3. Zbigniew Rusak 
 
Sandomierz, 01.12.2014 r.” 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie treść karty do głosowania. 
  Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się. 
- Stwierdził, że treść karty została przez Radę Miasta Sandomierza przyjęta. 
- Przypomniał, że aby oddany głos był ważny - na karcie do głosowania zostawiamy     
maksymalnie 2 nazwiska. 
- Rada przyjęła Regulamin wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza i w oparciu 
o ten sam Regulamin Rada dokona wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Pan  Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Z brzmienia § 6, punkt 3, podpunkt b) wynika, że pozostawienie dwóch nazwisk będzie 
skutkowało nieważnością głosu. 
 
Pan Marcin Marzec 
 
Powiedział, że: 
- Regulamin dotyczył wyboru jednego przewodniczącego, a teraz wybieramy dwóch 
wiceprzewodniczących. 
- Uważa, że skoro są wątpliwości, to może należałoby przegłosować zasady glosowania. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poddał pod głosowanie 
wniosek radnego – Pana Marcina Marca  o „przegłosowanie sposobu głosowania”. 
Wynik głosowania: 15 „za”, 3 „przeciw”, 2 osoby „wstrzymały się” od głosu, 1 osoba nie 
głosowała. 
 
Pan Andrzej Anwajler – radny Sandomierza 
 
Powiedział, że zgodnie z przyjętym Regulaminem należy dokonać wyboru najpierw jednego, 
a następnie drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 
 
Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza  
 
Zapytał: Czy jest na sali radca prawny ? 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że Regulamin „jest rzeczą świętą” 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – ogłosił 10-minutową 
przerwę. 
 
Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady. 
 
Pan Marcin Marzec – radny Miasta Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, że: 
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- Według Niego sprawa wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Regulaminu jest już 
zamknięta. 
- Teraz będziemy wybierać wiceprzewodniczących Rady Miasta i od Rady zależy, jaki sposób 
wybierze. 
- Pan Przewodniczący Rady Miasta przedstawił propozycję. 
- Prosi o zgłaszanie innych propozycji, a Rada dokona wyboru. 
 
Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Wnioskuje, aby Wiceprzewodniczącego Rady wybrać w oparciu o przyjęty Regulamin. 
- Na karcie do głosowania radni pozostawiają nazwisko jednego kandydata, na którego 
głosują. 
 
Pan Robert  Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-   Poddał pod głosowanie wniosek radnego – Pana Zbigniew Rusaka. 
Wynik głosowania: 3 „za”, 14 „przeciw”, 3 osoby „wstrzymały się” od głosu, 1 osoba nie 
głosowała. 
- Stwierdził, że wniosek radnego – Pana Zbigniewa Rusaka został odrzucony. 
 
Pani Wiesława Sabat – radna Miasta Sandomierza 
 
Powiedziała, że proponuje, aby przyjąć Regulamin wyboru Przewodniczącego do wyboru 
Wiceprzewodniczących „z  ta różnicą, że Rada dokona wyboru 2 wiceprzewodniczących 
jednocześnie”. 
 
Pan Robert  Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-   Poddał pod głosowanie wniosek radnej – Pani Wiesławy Sabat. 
Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 6 osób „wstrzymało się” od głosu, 1 osoba nie 
głosowała. 
- Stwierdził, że wniosek radnej – Pani Wiesławy Sabat został przyjęty. 
- Przypomniał, że na przyjętej już  przez Radę Miasta Sandomierza Karcie do głosowania  
pozostawiamy co najwyżej 2 nazwiska. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Zapytał: czy głos będzie ważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostanie tylko jedno 
nazwisko?  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-  Odpowiedział, że będzie to głos ważny. 
- Zwrócił się do Komisji skrutacyjnej o przystąpienie do aktu głosowania. 
 
Komisja skrutacyjna: 
-  Przy pomocy listy obecności przeprowadziła głosowanie tajne: Radni po otrzymaniu karty 
do głosowania wchodzili do sali przyległej i dokonywali aktu głosowania wrzucając głosy do 
urny przygotowanej zgodnie z przyjętym Regulaminem. 
- Przystąpiła do liczenia głosów i sporządzenia  protokołu z głosowania.  
 



 

12 
 

Podczas pracy Komisji skrutacyjnej Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza –  przedstawił Państwu radnym  Komunikaty: 
- Zachęca radnych do zapoznania się z ustawą o samorządzie gminnym oraz ze Statutem 
Miasta Sandomierza (również do pobrania ze strony internetowej), 
- Przypomina o obowiązku złożenia Oświadczeń majątkowych w ciągu 30 dni od 
zaprzysiężenia   (przed sesją radni otrzymali stosowne  druki - 2 egz.) 
- Radny ma obowiązek pracować w minimum 2 komisjach stałych Rady Miasta Sandomierza 
(była prośba o zgłaszanie na piśmie akcesu do komisji) . 
- Sprawa Klubów radnych jest uregulowana w Statucie Miasta Sandomierza i przed 
zarejestrowaniem Klubu  należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami. 
- Prośba o podanie w biurze Rady  Miasta  danych  potrzebnych do celów organizacyjnych  
i statystycznych (między innymi: wykształcenie, telefon, adres, nr konta) 
- Każdy z radnych otrzymał projekt budżetu Miasta Sandomierza na 2015 rok – prośba  
o wstępne zapoznanie się z dokumentem. 
 
Pani Wiesława  Sabat – Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej: 
- Zgłosiła fakt zakończenia czynności przewidzianych Regulaminem. 
- Odczytała  Protokół Komisji skrutacyjnej – jak załącznik. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
- Powiedział, że z przedłożonego Protokołu wynika, że: 
            -  Oddano 21 głosów, w tym 21 głosów ważnych i 0 głosów nieważnych. 
            -  Pan Andrzej Bolewski otrzymał    - 15 głosów „za”  
            -  Pan Wojciech Czerwiec otrzymał  - 18 głosów „za”. 
            -  Zbigniew Rusak otrzymał              -   6 głosów „za” 
- Stwierdził, że wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskali radni - Pan Andrzej 
Bolewski i Pan Wojciech Czerwiec. 
- Poprosił o uzupełnienie treści uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 
Miasta Sandomierza: wpisanie imienia i nazwiska wybranych Wiceprzewodniczących  Rady 
Miasta 
- Odczytał  treść uchwały z wpisanym imieniem i nazwiskiem:  
1) Pan Andrzej Bolewski,  
2) Pan Wojciech Czerwiec 
 
-   Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 
Miasta Sandomierza  
- i na podstawie wyników głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                                      Uchwały Nr I/3/2014 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących  Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pani Agnieszka Frańczak Szczepanek – radna Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Prosi – w imieniu mieszkańców Sandomierza, aby sesje rady Miasta odbywały się  
o godzinie 14. 
- Powyższe umożliwi pracującym sandomierzanom uczestniczenie w sesji. 
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Ad. 9 
Zakończenie obrad I sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął I sesję Rady Miasta Sandomierza. 
  
                      
                                 
 
  Pan Andrzej Gleń                                                          Robert Pytka 
  Radny Senior                                                                  Przewodniczący 
  Rady Miasta Sandomierza                                            Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                  
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
                                                                                                       
                                                                                                                    
                                                                                        
 
               
 
 
 
 


