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Protokół  Nr 39 

z XXXIX sesji Rady Miasta Sandomierza 

30 marca 2017 roku –  Ratusz 

 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 

Godz. zakończenia  sesji –  15.00 

 

Ad. 1 

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
 

Sesji przewodniczył Pan Andrzej Bolewski  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył 

XXXIX sesję Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym Pana Marka 

Bronkowskiego – Burmistrza Miasta Sandomierza, Pana Marka Kwitka - Posła na Sejm RP 

Panią Barbarę Grębowiec – Skarbnika Miasta Sandomierza, Naczelników Wydziałów Urzędu 

Miejskiego w Sandomierzu, Przedstawicieli Spółek Komunalnych, dziennikarzy oraz 

zgromadzonych Gości. 

 

W XXXIX sesji udział wzięło 20 radnych Miasta Sandomierza - jak w załączonej Liście 

obecności. 

Radny - Pan Tomasz Frańczak - nieobecność usprawiedliwiona.                   

Przewodniczący Rady Miasta - Pan Andrzej Bolewski - na podstawie listy obecności 

stwierdził quorum.   

 

Ad. 2 

Powołanie sekretarza obrad. 

 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Andrzej Bolewski - poprosił o dokonanie wyboru 

sekretarza dzisiejszej sesji i zaproponował kandydaturę Pana Piotra Chojnackiego - Radnego 

Miasta Sandomierza. 

 

Radny - Pan Piotr Chojnacki - wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad i wobec 

braku innych zgłoszeń Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod 

głosowanie w/w kandydaturę: 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” od głosu. 

Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Piotr Chojnacki został sekretarzem XXXIX sesji Rady 

Miasta Sandomierza.  

 

Ad. 3                             

Przyjęcie Porządku obrad sesji. 

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta – przystępując do realizacji punktu 3. 

Porządku obrad, poprosił o ew. wnioski, uwagi, dotyczące Porządku obrad XXXIX sesji Rady 

Miasta Sandomierza. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 

Zwrócił się z prośbą o: 
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- Uzupełnienie porządku obrad dzisiejszej sesji o projekt uchwały w sprawie zmian  

w budżecie miasta na 2017 rok (uzasadniając swój wniosek). 

- Przesunięcie rozpatrzenia punktu 34. Porządku obrad: projektu uchwały w sprawie  

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (z uwagi 

na obecność na dzisiejszej sesji nauczycieli, uczniów i przedstawiciela Kuratorium). 

 

Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza – poddał pod głosowanie: 

- Wniosek Burmistrza Sandomierza o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

Wynik głosowania: 19 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu – Rada Miasta 

Wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad XXXIX sesji. 

- Wniosek Burmistrza Sandomierza o przesunięcie rozpatrzenia punktu 34. Porządku obrad: 

Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego. 

Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu (radny – Pan Piotr 

Majewski – chwilowa nieobecność). 
 Rada Miasta Sandomierza przychyliła się do wniosku Burmistrza Sandomierza. 

- Rozpatrzenie punktu 34. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, jako punkt 9. Porządku 

obrad sesji oraz wprowadzonego projektu uchwały jako punkt 18. Porządku obrad sesji 

(pozostałe punkty odpowiednio o jedną lub dwie pozycje niżej). 

Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu (radny – Pan Piotr 

Majewski – chwilowa nieobecność). 
 

- Następnie Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie Porządek 

obrad XXXIX sesji Rady Miasta  Sandomierza po wprowadzonych zmianach. 

Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, (radny – Pan Piotr 

Majewski – chwilowa nieobecność). 
 

- i stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Sandomierza Porządku obrad XXXIX sesji Rady 

Miasta - jak niżej: 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

  2. Powołanie sekretarza obrad. 

  3. Przyjęcie porządku obrad. 

  4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

  5. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

  6.  Przyjęcie Informacji na temat działalności Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego  

      Sp. z o.o. w likwidacji. 

  7. Informacja o stanie bezrobocia i przeciwdziałaniu jego powstawania.  

  8. Oświadczenie Rady Miasta Sandomierza w sprawie przywrócenia działalności Rejonu  

      Energetycznego z siedzibą w Tarnobrzegu. 

  9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do  

      nowego ustroju szkolnego. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/302/2016 Rady Miasta  

       Sandomierza z dnia 29 czerwca  2016 r.       

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.         
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 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.        

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu  

      na realizację w 2017 roku zadania pn. „Odbudowa ogrodzenia przylegającego do ulicy  

      Mickiewicza, Szkolnej i Słowackiego wraz z wykonaniem zjazdu na ulicę Szkolną  
      w Sandomierzu”.  

 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   

       Sandomierz na lata 2017-2029.   

 22. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.   

 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia służebności. 

 24. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości  

       gruntowej.   

 25. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości  

       gruntowej. 

 26. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości  

       gruntowej. 

 27. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.  

 28. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w drodze darowizny. 

 29. Podjęcie uchwały w sprawie  udostępnienia części nieruchomości gruntowej położonej  

       w obrębie Bulwaru im. Marszałka J. Piłsudskiego w Sandomierzu.  

 30. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy ulicy    

      Przemysłowej w Sandomierzu. 

 31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu  

       i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.  

 32. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi   

       oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2017.  

 33. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania dotyczącego udzielania  

       dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Miejskiej  

       Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska.  

 34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/231/2016 Rady Miasta  

       Sandomierza z dnia 2 marca 2016  roku w sprawie  zasad  usytuowania na terenie   

       Miasta Sandomierza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 35. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania   

       rekrutacyjnego do  publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas  

       pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Sandomierz jest organem  

       prowadzącym.  

 36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sandomierskiego Centrum Kultury. 

 37. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Miasta Sandomierza do   

       Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.  

 38. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady Miasta Sandomierza  

       z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako  

       komisji stałej Rady Miasta Sandomierza. 

 39. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/428/2016 Rady Miasta Sandomierza  

       z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia składów komisji stałych Rady  

Miasta Sandomierza oraz przewodniczących tych komisji.   

40. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej za okres od 1.04.2016 r. 

do 31.12.2016 roku. 
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41. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach  

      podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  

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

43. Zamknięcie obrad. 

                                                                                                                       

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z  XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 

Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że  

- Protokół z XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza był wyłożony do wglądu w biurze Rady 

Miasta i nie zgłoszono uwag do jego treści. 

- Prosi o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołu. 

- Z uwagi na brak zgłoszeń poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z w/w sesji Rady 

Miasta Sandomierza. 

Wynik głosowania:  20 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził przyjęcie Protokołu  

z XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Ad. 5 

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

  
Przedstawił Informację o bieżących sprawach Miasta. 

 

Pan Andrzej Bolewski  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-  Podziękował Panu Burmistrzowi za wystąpienie. 

-  Zaprosił do dyskusji. 

 

Pan Zbigniew Rusak  – radny Sandomierza  
 

 Powiedział, między innymi: 

- Dlaczego były prezes Spółki SORH, który doprowadził do bankructwa wymienioną Spółkę 
(Miasto straciło lekko licząc 10 mln zł + długi do spłacenia) został zatrudniony w kolejnej 

Spółce tj. Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Sandomierzu ?  

- Dlaczego Prezes PEC zatrudnia ludzi wobec których powinno toczyć się postępowanie 

wyjaśniające ? 

- Spółki miejskie mają ponadnormatywne zatrudnienie i dlatego opłaty za wodę i ścieki są 
takie wysokie, a za ogrzewanie opłaty są jedne z najwyższych w Polsce. 

 

Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, między 

innymi: 

- Apeluje do radnych o merytoryczną dyskusję i ustosunkowanie się wyłącznie do spraw 

poruszonych przez Burmistrza Sandomierza w Informacji. 

- W Porządku obrad jest punkt: 42. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy 

różne, i Radny będzie mógł zadać te pytania. 

 

Pan Zbigniew Rusak  – radny Sandomierza  
 

Powiedział, że kolejne pytanie dotyczy ulicy Zamiejskiej i Łąkowej. 
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Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że Pan 

Burmistrz nie mówił o tym w swoim Sprawozdaniu. 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza  
 

Powiedział cyt. „Proszę się nie odzywać Panie Przewodniczący”. 

 

Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział cyt. 

„Odbieram Panu głos”. 

 

Pan Zbigniew Rusak  – radny Sandomierza  
 

Zapytał: czy obecny na sesji Pan Marek Kwitek – Poseł na Sejm RP – mógłby powiedzieć 
kilka słów na temat II mostu na Wiśle oraz Lwowskiej „bis”. 

 

Pan Wojciech Czerwiec - radny Sandomierza 

 
Powiedział, między innymi: 

- Pan Burmistrz nie powiedział nic na temat: czy w ostatnim okresie zostały podjęte jakieś 
działania w sprawie naszych terenów włączonych do tzw. giełdy ? 

- Czy Miasto będzie inwestować w ten teren ? 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 

Powiedział,  że  cyt. „To są tematy na wolne wnioski”. 

 

Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział: 

- Jest do zrealizowania obszerny porządek obrad. 

- Pan Burmistrz może udzielić odpowiedzi na piśmie. 

 

Pan Andrzej Lebida  - radny Sandomierza 

 
Powiedział, między innymi: 

- Sprawa budowy II Mostu na Wiśle i Lwowskiej „bis” jest bardzo ważna. 

- Wie, że Pan Burmistrz w tej sprawie zwracał się do Pani Premier, ale z pewnością więcej na 

ten temat może powiedzieć Pan Marek Kwitek. 

 

Pan Zbigniew Rusak - radny Sandomierza 

 
Powiedział, między innymi: 

- To Przewodniczący Rady przygotowuje porządek obrad sesji. 

- Jeżeli jest obszerny, to może należało zwołać dwie sesje. 

 

Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o zabranie 

głosu Pana Marka Kwitka – posła na Sejm RP. 

 

Pan Marek Kwitek – Poseł na Sejm RP 
 

Powiedział, między innymi o: 
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- Podjęciu w ostatnim okresie energicznych działań mogących mieć wpływ na istotne dla 

Sandomierza i Województwa Świętokrzyskiego inwestycje. 

- O powołaniu Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Królewskiego Miasta Sandomierza i jego  

   znaczeniu dla Miasta. 

- O celach w/w Zespołu. 

- O remoncie II Mostu na Wiśle i Lwowskiej „bis” (są to inwestycje ponadregionalne). 

- O dotychczasowych próbach podejmowanych w celu realizacji tych inwestycji. 

- O kosztach budowy 1 km drogi, rozmowach z ministrami, o możliwości  zaciągnięcia 

pożyczki na ten cel. 

- O Wzgórzu Sandomierskim jako Pomniku Historii. 

- O Sandomierzu jako Stolicy  Diecezji Sandomierskiej. 

- O możliwości pozyskania 17 mln zł na przywrócenie świetności Sandomierskiej Katedry. 

- O znaczeniu rzeki Wisły dla Sandomierza (w związku z tym, że rok 2017 został ogłoszony  

   rokiem „Rzeki Wisły”). 

- O Programie „Polska Wschodnia”. 

 

Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 

- Był na uroczystości powołania Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Królewskiego Miasta 

Sandomierza. 

- Dziękuje Panu Markowi Kwitkowi – Posłowi na Sejm RP za tę inicjatywę. 
 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

 
Powiedział, między innymi: 

- Dziękuje bardzo Panu Posłowi za wypowiedź i obszerną informację na temat remontu II 

Mostu na Wiśle oraz budowy Lwowskiej „bis”. 

- Potwierdza, że atmosfera wokół Sandomierza jest wspaniała. 

- Podczas III Forum Samorządności w Krakowie został zaproszony - jako jedyny - do panelu 

dyskusyjnego na temat nowoczesnych form promowania miast. 

 

Ad. 6  

Przyjęcie Informacji na temat działalności Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego 

Sp. z o.o. w likwidacji 
 

Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że w/w 

Informację Państwo Radni otrzymali w materiałach na XXXIX sesję Rady Miasta. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 
Powiedział, między innymi: 

-  Informacja na temat działalności Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.   

w likwidacji, którą Państwo radni otrzymali w materiałach na sesję, została opracowana przez 

likwidatora tej Spółki. 

- Zakończono budowę mieszkań na „Osiedlu Szpital” - przed sesją odbyło się walne zebranie, 

które zamyka to zadanie. 

- Prosi o umożliwienie zabrania głosu przez Likwidatora Spółki – Pana Wojciecha 

Brzozowskiego. 
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Pan Wojciech Brzozowski – likwidator Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego  

Sp. z o.o.   
 

Powiedział, między innymi: 

- Sandomierskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego powstało w 2007 roku. 

- Prezesem STBS był Pan Marian Ciągło. 

- Pierwszy blok wybudowano przy ulicy Schinzla. 

- W 2015 roku obowiązki Sandomierskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego przejęła 

Spółka Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego.  

- Odbyło się Zgromadzenie Wspólników i zostanie złożony wniosek do Krajowego Rejestru 

Sądowego o wykreślenie Spółki TBM z rejestru przedsiębiorców. 

                                           

Pan  Robert Kurosz  - radny  Sandomierza  
 

Powiedział, między innymi: 

- Sandomierskie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego zakończyło swoją działalność. 
-  cyt. „W tym czasie” Miasto włożyło 700 000,00 zł, a cyt. „odzyskało praktycznie 3 mln zł”. 

- „Jako przedstawiciel mieszkańców cyt. „tamtej części miasta” wnioskuje, aby 290 000,00 zł 

cyt. „uzyskane dodatkowo w tym miesiącu”  przeznaczono na budowę parkingu przy bloku 

wybudowanym przez Pana Ryszarda Grzyba. 

 

Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że ta 

sprawa nie dotyczy tego tematu. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 

Powiedział, że do państwa radnych należy decyzja, jakie cele w Mieście będą realizowane. 

 

Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinie  

komisję merytoryczną Rady Miasta. 

 

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

powiedziała, że komisja zaopiniowała Informację na temat działalności Towarzystwa 

Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o  w likwidacji pozytywnie. 

 

Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Zapytał: kto jest za przyjęciem w/w Informacji ? 

- i w wyniku głosowania: 19„za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” od głosu, 

- stwierdził  przyjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  

Informacji na temat działalności Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.  

w likwidacji. 
 

Ad. 7 

Informacja o stanie bezrobocia i przeciwdziałaniu jego powstawania.  

 
 Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-  Przywitał Pana Mariana Łatkowskiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Sandomierzu oraz Pana Jerzego Niziałka – Prezesa Sandomierskiej Fundacji.  

- Poprosił o zabranie głosu Pana Mariana Łatkowskiego. 
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Pan Marian Łatkowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu 

 
Przedstawił Informację o stanie bezrobocia i przeciwdziałaniu jego powstawania za 2016 rok 

(jak załącznik do protokołu) 

 

Pan Jerzy Niziałek – Prezes Sandomierskiej Fundacji 
 

Powiedział o działalności Fundacji Sandomierskiej, w tym o ograniczeniach przy 

przyznawaniu kredytów oraz o  przeprowadzonych szkoleniach. 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza  

 
Powiedział, między innymi: 

- Mówiąc o niskim bezrobociu należy wziąć pod uwagę, że 30 % bezrobotnych wyjechało za 

granicę. 
- W przedstawionej Informacji nie było nic na temat pracowników z Ukrainy. 

 

 Pan Marian Łatkowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu 
 

Powiedział, między innymi: 

- Opiera się na danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

- O zarejestrowanych pracownikach z Ukrainy. 

- W sejmie trwają prace nad ustawą dot. cudzoziemców. 

 

Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 

Zapytał: czy ze strony przedsiębiorców jest duże zainteresowanie pracownikami z Ukrainy ? 

 

Pan Marian Łatkowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu 
 

Powiedział, że głównie zwracają się o to osoby prowadzące działalność rolniczą (okoliczni 

ogrodnicy i sadownicy). 

  

Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza 
 

Złożył wniosek o 10. minutową przerwę. 
 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  

 
Korzystając z obecności Pana Marka Kwitka – Posła na Sejm RP – powiedział, między 

innymi: 

- Jakie są plany dot. Urzędów Pracy ? 

- Czy powyższe wiąże się z obecnym wskaźnikiem bezrobocia ? 

- Czy jest prawdą, że UP będą podlegać Urzędowi Wojewódzkiemu ? 

  

Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady 

Miasta Sandomierza - poddał pod głosowanie przyjęcie w/w Informacji. 

-  I w wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu (Radny – 

Pan Piotr Majewski – chwilowa nieobecność, 1 osoba nie głosowała), stwierdził przyjęcie 

              Informacji o stanie bezrobocia i przeciwdziałaniu jego powstawania.  
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Następnie Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - 

poddał pod głosowanie wniosek Radnego – Pana Marcina Marca – o przerwę w obradach. 

-  I w wyniku głosowania: 18 „za” ; 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu (Radny – 

Pan Piotr Majewski – chwilowa nieobecność) – ogłosił 10-minutową przerwę w obradach. 

 
Po przerwie  Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta wznowił obrady XXXIX 

sesji Rady Miasta Sandomierza i powiedział, że radny – Pan Janusz Czajka zwolnił się i 

obecnie w obradach uczestniczy 19 radnych Sandomierza. 

 

Ad. 8  

Oświadczenie  Rady Miasta Sandomierza w sprawie przywrócenia działalności Rejonu  

Energetycznego z siedzibą w Tarnobrzegu. 
 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 

Powiedział, między innymi: 

- Jako Burmistrz Sandomierza przyłączył się do wniosku Prezydenta Tarnobrzega. 

- Planowane zmiany będą powodowały liczne utrudnienia dla mieszkańców Miasta. 

(w tym  przeniesienie siedziby z Tarnobrzega do Staszowa). 

- Nie wie czy ten apel będzie skuteczny, ale należy spróbować. 
- Liczy na poparcie Rady Miasta w tej sprawie. 

 

Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
 

Przeczytał treść Oświadczenia Rady Miasta Sandomierza w sprawie przywrócenia 

działalności Rejonu Energetycznego z siedzibą w Tarnobrzegu. 

 

Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza 
 

Zapytał: do kogo jest adresowane to Oświadczenie ? 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 

Powiedział: do Zakładu Energetycznego w Rzeszowie. 

 

Pan Robert Pytka – Radny Sandomierza 

 
Przedstawił swoje wątpliwości dot. treści Oświadczenia i zaproponował wprowadzenie 

zmiany (cyt. „uwaga techniczna”). 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 

Powiedział, że wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w treści zdania – autopoprawka  

(o którym mówił radny – Pan Robert Pytka). 

 

Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poprosił o opinie 

komisje merytoryczne Rady Miasta. 
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Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 

powiedziała , że  Komisja zaopiniowała teść Oświadczenia pozytywnie. 

Pan Piotr Majewski -  Przewodniczący Komisji Praworządności - powiedział, że komisja 

której przewodniczy, zaopiniowała treść Oświadczenia pozytywnie. 

 

Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady 

Miasta Sandomierza: 

-   Poddał pod głosowanie Oświadczenie (z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany). 

-  W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0„wstrzymujących się” od głosu – stwierdził, 

że Rada Miasta Sandomierza przychyliła się do wniosku Pana Marka Bronkowskiego - 

Burmistrza Sandomierza - i jednomyślnie przyjęła 

 

Oświadczenie w sprawie przywrócenia działalności Rejonu Energetycznego z siedzibą  
w Tarnobrzegu  

 

Ad. 9   

Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. 

 

Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
 

Przeczytał projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego. 

 
Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przywitał  

przedstawiciela Kuratorium. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 

Poprosił o wprowadzenie niewielkiej korekty w Uzasadnieniu do projektu uchwały. 

(Państwo radni otrzymali II wersje projektu uchwały wraz ze zmienionym Uzasadnieniem). 

 

Pan Marek Kwitek – Poseł na Sejm RP 
 

Poprosił o przeczytanie uzasadnienia do projektu uchwały 

 

Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
 

Przeczytał uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 

Powiedział, między innymi: 

- Zmiana ustawy oświatowej w grudniu ubiegłego roku zwiększyła uprawnienia Kuratorów  

(dała cyt. „wręcz nieograniczone uprawnienia”, w tym ingerencję w samorządy szkolne). 

- Oczywistym jest, że nie ma możliwości usatysfakcjonowania wszystkich . 

- Uważa, że przedstawiony projekt uchwały jest optymalny i wynika z przepisów prawa. 
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Przedstawiciel Kuratorium w Kielcach. 

 
Powiedział, między innymi: 

- O obowiązującym prawie. 

- O rozmowach prowadzonych z Burmistrzem Sandomierza na temat sieci szkół oraz 

argumentach każdej ze stron na omawiany temat. 

 

Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poprosił o opinię 
komisję merytoryczną Rady Miasta. 

 

Pan Robert Kurosz - Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu - powiedział, 

że komisja której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Pan Marek Kwitek – Poseł na Sejm RP 
 

Powiedział, między innymi: 

-  Za edukację ponoszą odpowiedzialność jego przedstawiciele: rząd i parlament. 

-  O przekazywaniu subwencji na edukację i wynikających z tego uprawnień dla rządu. 

-  Kurator jako przedstawiciel rządu w terenie został wzmocniony tj. będzie miał wpływ  na  

funkcjonowanie szkół. 

- O potrzebie przeprowadzania konsultacji społecznych. 

- Przez ostatnie 8 lat zwolniono w Polsce 42 tysiące nauczycieli. 

- Wprowadzanie rozwiązań powinno być racjonalne i służyć dobru uczniów, rodziców  

i nauczycieli. 

 

Pan Marceli Czerwiński – radny Sandomierza  
 

Powiedział, między innymi: 

- O dofinansowaniu przypadającym na Województwo Świętokrzyskie (z przeznaczeniem na  

remonty i przygotowanie sal w szkołach) 

- O liczbie uczniów w klasach – zmniejszenie liczebności uczniów w klasie spowoduje  

wzrost etatów w szkole. 

 

Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
 

Powiedział, między innymi: 

- Na sesji w dniu 24 stycznia została przyjęta uchwała ustalająca tzw. rejony (przypisanie 

ucznia do danej szkoły z uwagi na miejsce zamieszkania). 

- Z załącznika do w/w uchwały wynikało, że Gimnazjum Nr 1 nie będzie przeznaczone na cel 

oświatowy. 

- Podejmując powyższą decyzję nie przeprowadzono konsultacji i temat wrócił w wyniku 

protestu nauczycieli. 

- Zaproponowane rozwiązanie uważa za niewłaściwe. 

- Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem było przeniesienie Szkoły Podstawowej Nr 2 do 

budynku Gimnazjum Nr 1 (a budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 przeznaczyć np. na żłobek 

lub przedszkole). 

 

Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 

Powiedział, między innymi: 
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- Nie jest prawdą, że nie chciał zwołać komisji, a do dnia dzisiejszego Pan Andrzej Anwajler 

nie złożył wniosku o zwołanie komisji. 

- W tej chwili jest przygotowane dobre rozwiązanie. 

- Pan Andrzej Anwajler nie uczestniczył w pracach Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  

i Sportu, a teraz zabiera głos. 

 

Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
 

Powiedział, zwracając się do radnego – Pana Roberta Kurosza, między innymi: 

- Na sesji w styczniu była mowa, że należy rozmawiać o Załączniku Nr 3 do uchwały. 

- Z w/w załącznika wynikało, że Gimnazjum Nr 1 nie będzie wykorzystane na cele oświatowe 

cyt. „Zapomniał Pan?” 

- Jest sesja i ma prawo zabrać głos w tej sprawie. 

 

Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, między 

innymi: 

- O piśmie od nauczycieli oraz piśmie od radnej z wnioskiem o zwołanie Komisji Oświaty. 

- Wnioskowana komisja odbyła się i został wypracowany kompromis. 

 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza 
 

Powiedziała, między innymi: 

- W imieniu swoim i nauczycieli dziękuje Panu Burmistrzowi i Kolegom z Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu za przychylenie się do wniosku o zwołanie  komisji. 

- Pracując nad jak najlepszym rozwiązaniem zadawalającym i rodziców i nauczycieli wzięto 

pod uwagę wszystkie „za” i „przeciw”. 

- O zapewnieniu ze strony Pana Burmistrza, iż tworzone klasy będą mniej liczne, niż do tej 

pory. 

- Radni zrobią wszystko, aby nauczyciele Gimnazjum mogli spać spokojnie. 

- Ta uchwała jest najlepszym rozwiązaniem dla naszych obu szkół. 

 

Przedstawiciel Kuratorium 
 

Powiedział, między innymi: 

- Pieniądze zostaną uruchomione z chwilą przygotowania stosownych wniosków. 

  Zmianie ulega finansowanie szkół: pieniądze są na oddział, a nie na ucznia. 

- Nie jest tak, że w klasie może być maksymalnie 25 uczniów – chodzi o to, aby nie cyt. 

„Upychać Bóg wie ile dzieci w klasie”. 

- W/w zmiany obowiązują od 1 stycznia 2018 roku. 

 

Pan Andrzej Lebida – radny Sandomierza  
 

Powiedział, że z projektu uchwały wynika, że jeden wnuk jest w jednym okręgu a drugi  

w drugim. 

 

Przedstawiciel Kuratorium 
 

Powiedział, że wyboru dokonuje Rodzic. 
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Pan Robert Pytka – Radny Sandomierza  
 

Powiedział, między innymi: 

- O przepisach prawa dotyczących samorządu (w tym o tzw. zadaniach zleconych  

i uprawnieniach Kuratorium). 

- O rozmowie z Panem Robertem Freyem – Dyrektorem w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim.  

- Nie należy manipulować faktami. 

- Był uczestnikiem Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu, podczas której opiniowano  

poprzedni projekt uchwały i podczas której wnioskowano o podjęcie żywej dyskusji  

z dyrektorami wszystkich szkół, z Panem Burmistrzem i z Kuratorium. 

- O kształtowaniu ustroju szkolnego. 

- O tych sprawach należało rozmawiać kilka miesięcy temu (ma również żal do siebie, że cyt. 

„ Nie walczył, bo komuś uwierzył”). 

- O konferencji prasowej Pani Agaty Wojtyszek - Wojewody Świętokrzyskiego, podczas 

której wszelkie wątpliwości radnego zostały rozwiane. 

- O zagospodarowaniu talentów pedagogicznych.  

- O konkurencyjności szkół (w tym o powstawaniu klas sportowych, muzycznych i innych). 

 

Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 

- Jest członkiem Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Ten temat został starannie (dwukrotnie) omówiony wraz z dyrektorami szkół  

i z Kuratorium. 

- Zostało wypracowane stanowisko zgodne z projektem omawianego projektu uchwały. 

- Nie jest prawdą, że samorząd nie wywiązał się ze swoich obowiązków dot. wdrożenia zasad 

reformy. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 

Powiedział, między innymi: 

- Ze względu na duże zainteresowanie całego środowiska: nauczycieli, rodziców, radnych   

odbyły się spotkania w szkołach i w Ratuszu, a do konsensusu dochodzono wytężoną pracą. 
- cyt. „Panie Radny, nastroje są nie tylko w Sandomierzu, są w całej Polsce”. 

- cyt. „Niepotrzebnie Pan jątrzy sprawę, która jest już poukładana”. 

- Oświata jest zadaniem zleconym samorządom – za  tym miały iść pieniądze. – Obecnie  

samorząd otrzymuje 50 % należnej kwoty (tzn. należałoby zamknąć szkoły w lipcu lub  

w sierpniu). 

- Samorząd dobrze zarządza pieniędzmi. 

 

Pan Robert Pytka – Radny Sandomierza  
 

Powiedział, między innymi: 

- Nie twierdził, że samorząd źle zarządza pieniędzmi. 

- Ufa, że w swojej wypowiedzi „nie jątrzył”. 

- Wie, że nastroje są różne. 

-  Prosił, aby na ten temat rozmawiać dwa miesiące temu. 

- To nie jest jątrzenie, tylko mówienie prawdy. 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrza Sandomierza. 
 

Powiedział: cyt.: „Klasyk powiedział, że są trzy prawdy.” 

 

Nauczyciel Sandomierskiej Szkoły 

 
Powiedział, między innymi: 

- Jako nauczyciel pracuje już 31. rok (szkoła podstawowa, średnia i WSHP) 

- Ma sporą wiedzę na temat szkół funkcjonujących na terenie Sandomierza. 

- Od 1 września będzie miał pół etatu, a prawdopodobnie za 2 lata straci pracę. 
- Szkoła Podstawowa Nr 4 i Gimnazjum Nr 1 posiadają określone obiekty. 

- Decyzję podjętą przez Radę Miasta uważa za dobrą. 
- O dostosowaniu obiektu do wieku dzieci i młodzieży. 

 

Pani Małgorzata Szuba– Dyrektor Szkoły Podstawowej  Nr 4 
 

Powiedziała, między innymi, że nie wyobraża sobie zarządzania 2 budynkami. 

 

Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, zwracając się do 

Przedmówczyni,  powiedział: 

- Są to kwestie organizacyjne. 

- Te sprawy zostały omówione na posiedzeniu komisji merytorycznych, w których Pani 

uczestniczyła. 

 

Nauczycielka Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu 
 

Powiedziała, między innymi: 

- Zgadza się z opinią Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4. 

- Czy nauka będzie przebiegała w jednym budynku (przekaz jest niejasny). 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz  Sandomierza 
 

Powiedział, między innymi: 

- Zdanie usunięte z projektu uchwały cyt. „precyzowało jaki będzie podział klas”. 

- Pozostał zapis mówiący, że nauka będzie się odbywała w obu budynkach. 

- Sprawy organizacyjne, w tym podział klas, będzie należał do dyrektora szkoły i w dniu 

dzisiejszym nie będziemy tego rozstrzygać. 
 

Mieszkanka Sandomierza 

 
Powiedziała, między innymi: 

- Jest mamą dziecka, które idzie do pierwszej klasy. 

- Nie interesują Ja przepychanki: kto będzie miał pracę a kto nie. 

- Jako rodzic ma prawo decydować, gdzie Jej dziecko będzie chodzić do szkoły (zwłaszcza, 

że rejony nie są obowiązkowe). 

 

Nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu 
 

Powiedziała, między innymi: 

- Jako nauczyciel pracuje prawie 30 lat. 
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- Czy Rada Miasta zastanowiła się nad faktem, że we wrześniu Szkoła Podstawowa Nr 4  

będzie liczyła 90 nauczycieli? (zadała to pytanie we wtorek na spotkaniu i nie uzyskała 

odpowiedzi) 

- O bezpieczeństwie dzieci i komforcie pracy. 

- O planach rozwoju szkoły (klasy muzyczne, sportowe, artystyczne itp.) 

- O etatach nauczycieli i mniej licznych klasach. 

 

Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 

Powiedział, między innymi: 

- Czy nauczyciele zapoznali się z projektem uchwały i załącznikami do niej ? 

- cyt. „Cały ten pasztet rzucił na barki samorządu obecny Rząd. 

- Radni i Burmistrz nie chcą działać przeciwko rodzicom i dzieciom 

 

Nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 4  
 

Powiedziała, między innymi, że reforma spadła tylko i wyłącznie na barki 2 szkół: Szkoły 

Podstawowej Nr 3 i Nr 4. 

 

Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział, między 

innymi: 

- Nie jest dobra cyt. „taka rywalizacja - na komisjach też tak było.” 

- Każda reforma wprowadza niepewność. 
- Zachęca do współpracy nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4  i nauczycieli Gimnazjum  

Nr 1. 

 

Przedstawiciel Kuratorium  
 

Powiedział: rozwiązanie jest optymalne i wynika z lokalizacji szkół. 

 

Pan Jerzy Żyła – Radny Sandomierza 
 

Powiedział, między innymi: 

- O wprowadzanych rozwiązaniach. 

- O wykorzystaniu potencjału Gimnazjum Nr 1. 

- O nauczycielach Gimnazjum Nr 1, którzy mają prawo być zaniepokojeni. 

- W Szkole Podstawowej Nr 1, w której pracuje, będą wolne etaty i będą potrzebni 

nauczyciele. 

- Jest optymistą. 
 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza 
 

Powiedziała, między innymi: 

- Będzie jedna szkoła, ale w dwóch budynkach. 

- Zainteresowani mogą spokojnie zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej Nr 3. 

 

Pan Andrzej Gleń - Radny Sandomierza  
 

Zgłosił wniosek: czy należy przegłosować autopoprawkę zgłoszoną przez Burmistrza 

Sandomierza ? 
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Pan  Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza:  

- Poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Wynik głosowania: 11 „za”, 4 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”  się od głosu – Rada Miasta 

uznała, że zgłoszoną autopoprawkę należy przegłosować. 
- Poddał pod głosowanie autopoprawkę Burmistrza Sandomierza. 

Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” od głosu, 2 osoby nie 

głosowały – Rada Miasta zaakceptowała zmianę. 
  

Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Pan  Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady 

Miasta Sandomierza:  

- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany. 

- I w wyniku głosowania: 16 „za”,  0 „przeciw”,  2 „wstrzymujących się” od głosu, 1 osoba 

nie głosowała, stwierdził podjęcie  

Uchwały Nr XXXIX/472/2017 

w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. 

 
Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Ogłosił 3-minutową przerwę w obradach.  

 

- Po przerwie wznowił obrady XXXIX sesji Rady Miasta Sandomierza. 

- Powiedział, że salę obrad opuścili radni – Pan Andrzej Lebida i Pan Zbigniew Rusak – 

nieobecność usprawiedliwiona. 

- W dalszej części sesji uczestniczy 17 radnych. 

 

Ad. 10  

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/302/2016 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016 r.       

 
Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 

uchwały i poprosił o opinię komisję merytoryczną Rady Miasta. 

 

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że komisja 

której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

  

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta   
 

Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza  

- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały, 

- W wyniku głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” się od głosu, 1 radny 

nie głosował, stwierdził podjęcie  

 

Uchwały Nr XXXIX/473/2017 

w  sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/302/2016 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 29 czerwca 2016 r. 
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Ad. 11  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  

komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że komisja 

której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta   
 

Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Następnie Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta - z uwagi na brak zgłoszeń 

do dyskusji: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 - I w wyniku głosowania: 17 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 

stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  

                                           

Uchwały Nr XXXIX/474/2017 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Ad. 12  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  

komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że komisja 

której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta   
 

Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Następnie Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta - z uwagi na brak zgłoszeń 

do dyskusji: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok  

( wersja II). 

- I w wyniku głosowania: 17 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 

stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  

                                           

Uchwały Nr XXXIX/475/2017 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Ad. 13  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
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Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  

komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że komisja 

której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta   
 

Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Następnie Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta z uwagi na brak zgłoszeń do 

dyskusji: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

- I w wyniku głosowania: 17  głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 

stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  

                                           

Uchwały Nr XXXIX/476/2017 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Ad. 14  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  

komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że komisja 

której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta   
 

Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Następnie Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta - z uwagi na brak zgłoszeń 

do dyskusji: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

- I w wyniku głosowania: 17 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu., 

stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  

                                           

Uchwały Nr XXXIX/477/2017 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Ad. 15  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  

komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że komisja 

której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta   
 

Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 

 
Zapytał: 

- Jaki jest koszt całkowity tego zadania ? 

- „Ile do tego zadania dokłada się Powiat?” 

 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta   

 
Udzieliła odpowiedzi (około 101 000,00 zł, gmina pokryje 50 % całkowitego kosztu realizacji 

tego zadania). 

 

Następnie Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta - z uwagi na brak dalszych 

zgłoszeń do dyskusji: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 - I w wyniku głosowania: 16 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” od głosu, 

stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  

                                           

Uchwały Nr XXXIX/478/2017 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Ad. 16  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  

komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że komisja 

której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta   
 

Powiedziała, że w projekcie uchwały zmienia się załącznik Nr 9 (potrzeba zakupu urządzenia 

do poboru opłat). 

 

Pan Andrzej Anwajler -  Radny Sandomierza 

 
Powiedział: 

- Dla Zakładu Budżetowego za ok. 100 000,00 zł Miasto kupiło z SORH cyt. „pewne rzeczy” 

(np. bramę wjazdową). 
- Dlaczego i za jaką kwotę należy kupić nową bramę ? 

 

Pan Janusz Stasiak – Kierownik Biura Targowisk Miejskich Samorządowego Zakładu 

Budżetowego  
 

Powiedział, między innymi: 
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- Jedna z bram wjazdowych nie nadawała się do użytku (brama rezerwowa od strony 

parkingu). 

- Niestety zaczyna zgrzytać drugi rezerwowy szlaban. 

- Kupujemy środek trwały, a nie jakąś drobną rzecz. 

 

Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza  
 

„Za ile kupiliśmy tę bramę ?” 

 

Pan Janusz Stasiak – Kierownik Biura Targowisk Miejskich Samorządowego Zakładu 

Budżetowego  
 

Powiedział, między innymi: 

- To były negocjacje – kwoty nie zna. 

- Jest to całe mnóstwo urządzeń, obiektów, szlabanów, radiowęzeł, serwerownia, urządzenia 

do sprzątania, drobne maszyny za około 100 000,00 zł. 

- Jego zdaniem jest to niska kwota zakupu. 

 

Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza  
 

Cyt. „Czyli buble były kupione?” 

 

Pan Janusz Stasiak – Kierownik Biura Targowisk Miejskich Samorządowego Zakładu 

Budżetowego  
 

- Nie powiedziałby tak. 

- Pewne rzeczy się zużywają (mechanizm w grudniu mógł funkcjonować, a teraz w wyniku 

eksploatacji ulec awarii). 

- Pewnych rzeczy nie można przewidzieć. 
 

Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 
 

Powiedział, między innymi: 

- Wycena przekazana radnym opiewa na kwotę 1 100 000,00 zł. 

- Czy ta kwota była cyt. „skompresowana” z długami Spółki w stosunku do Miasta ? 

- Czy też Miasto zapłaciło cyt. „żywą gotówką?” 

 

Barbara  Grębowiec – Skarbnik Miasta  

 
Powiedziała: 

- Zapłacono zgodnie z fakturą wystawioną na kwotę około 110 000,00 zł. 

- Rzeczoznawca nie podjął się wyceny tego majątku. 

  

Następnie Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - z uwagi na  

brak kolejnych zgłoszeń do dyskusji: 

- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

- I w wyniku głosowania: 17 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 

stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
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Uchwały Nr XXXIX/479/2017 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Ad. 17  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  

komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że komisja 

której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta   
 

Powiedziała, że: 

- Jest to II wersja projektu uchwały (autopoprawka Burmistrza Sandomierza). 

- Przedstawiła wprowadzone zmiany. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 

Powiedział - jako wnioskodawca, że jest to autopoprawka. 

 

Następnie Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta z uwagi na brak zgłoszeń do 

dyskusji: 

- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta. 

- I w wyniku głosowania: 17 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 

stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza 

                                           

Uchwały Nr XXXIX/480/2017 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Ad. 18  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  

komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że komisja  

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Barbara  Grębowiec – Skarbnik Miasta  

 
Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Następnie Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta - z uwagi na brak zgłoszeń 

do dyskusji: 

- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

- I w wyniku głosowania: 17 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 

stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
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Uchwały Nr XXXIX/481/2017 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Ad. 19       

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  

komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że komisja  

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta  

 
Powiedziała, między innymi: 

- Zmiany dotyczyły budowy dróg .  

- Ulega zmniejszeniu plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich (ulica Kochanowskiego  

i ulica Brzozowa), a zwiększamy kwoty na ulicę Warzywną, ulicę Długą i Piszczele. 

 

Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza 
 

Zapytał czy nie została pominięta jedna uchwała dot. pomocy finansowej dla Powiatu. 

 

Głos z sali: to jest kolejny projekt uchwały. 

 

Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza  
 

Powiedział o przetargu na zrobienie dokumentacji. 

 

Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego 
 

Powiedział: 

- To był przetarg ograniczony.  

- Dotyczył złożenia oferty na zagospodarowanie  pięciu ulic. 

 

Następnie Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta - z uwagi na brak dalszych 

zgłoszeń w dyskusji: 

- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

- I w wyniku głosowania: 17 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 

stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza   

 

Uchwały Nr XXXIX/482/2017 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Ad. 20 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu  

na realizację w 2017 roku zadania pn. „Odbudowa ogrodzenia przylegającego do ulicy 

Mickiewicza, Szkolnej i Słowackiego wraz z wykonaniem zjazdu na ulicę Szkolną  
w Sandomierzu”.  
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Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  

komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że komisja 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Pan Andrzej Anwajler – radny Sandomierza  
 

Zapytał: „Czy Powiat będzie się dokładał w jakiejś części do budowy ronda przy ulicy 

Mickiewicza z ulicą Armii Krajowej ?” 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 

Powiedział:  

- „Starosta wyraził wolę współfinansowania tej inwestycji”.  

- Po otrzymaniu dotacji pokrywającej 50% inwestycji, pozostała część zostanie podzielona na 

równe części (czyli po 25%). 

 

Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 

 
Powiedział, między innymi: 

- Przy Szkole Podstawowej Nr 2 planowany jest parking samochodowy. 

- Czy Miasto ma jakiś wpływ na to, żeby tego parkingu nie było?  

- Warto zatrzymać boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, a nie budować parking.  

- Czy coś wiadomo na ten temat? 

 

Burmistrz Sandomierza - Pan Marek Bronkowski 

 
Powiedział, między innymi: 

- Obok tych boisk wybudowano boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę, 
tenisa ziemnego.  

- Proponujemy otworzyć szerzej wjazd od ulicy Szkolnej i stworzyć parking wewnętrzny dla 

nauczycieli i rodziców. 

 

Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – z uwagi na brak 

dalszych pytań:  
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2017 roku zadania pn. „Odbudowa ogrodzenia 

przylegającego do ulicy Mickiewicza, Szkolnej i Słowackiego wraz z wykonaniem zjazdu na   

ulicę Szkolną w Sandomierzu. 

- I w wyniku głosowania: 16 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”, stwierdził 

podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza 

 

Uchwały Nr XXXIX/483/2017 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację 
w 2017 roku zadania pn. „Odbudowa ogrodzenia przylegającego do ulicy Mickiewicza, 

Szkolnej i Słowackiego wraz z wykonaniem zjazdu na ulicę Szkolną w Sandomierzu” 
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Ad. 21 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Sandomierz  na  lata 2017-2029.   

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisję 
merytoryczną Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że komisja 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta  
 

Udzieliła wyjaśnień na temat II wersji projektu uchwały. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady 

Miasta: 

- Poddał pod głosowanie II wersję projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029.   

- Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” od głosu.  

- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła 

 

Uchwałę Nr XXXIX/484/2017 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz  

na lata 2017-2029. 

 

Ad. 22 

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.   
 

Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
przewodniczącego komisji merytorycznej. 

 

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział, że komisja 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  

i Promocji – opinia pozytywna. 

 

Pan Wojciech Czerwiec - Radny Miasta Sandomierza 
 

Zapytał o zapis dot. paragrafu 7 pkt 2 projektu uchwały. 

 

Skarbnik Miasta - Pani Barbara Grębowiec  
 

Udzieliła odpowiedzi. 

 

Pan Marek Bronkowski - Burmistrz Miasta Sandomierza 

 
Powiedział, między innymi: 

- To jest sprawa otwarta. 

- Możemy podpisać umowę z tym podmiotem, który prowadzi taką działalność.  



 

25 

 

- Spora grupa przedsiębiorców zawiesza swoją działalność na okres zimowy.  

- Jeżeli powstaną nowe podmioty, wtedy rozszerzymy tę uchwałę. 
 

Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta: 

-  Poddał pod głosowanie załącznik do projektu w/w uchwały. 

Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”, 1 osoba nie głosowała  

- załącznik został przyjęty. 

- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej (wraz  

z załącznikiem).  

- W wyniku głosowania: 12 „za”, 3 „przeciw”, 2  „wstrzymujących się” od głosu, stwierdził 

podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  

 

Uchwały Nr XXXIX/485/2017 

w sprawie opłaty miejscowej. 

 

Ad. 23 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia służebności. 

 
 Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Przedstawił treść projektu uchwały i poprosił o opinie przewodniczącego komisji 

merytorycznej. 

 

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

Pan Sylwester Łatka – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

 

Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Zaprosił do dyskusji. 

- Wobec braku zgłoszeń poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  

- W wyniku głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”, stwierdził 

podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  

 

Uchwały Nr XXXIX486//2017 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia służebności. 

 

Ad. 24 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowej   

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisje merytoryczne: 

 

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

Pan Sylwester Łatka – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Wynik głosowania: 17„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
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Uchwały Nr XXXIX/487/2017 

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 

 

Ad. 25 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości  

gruntowej. 
 

Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisje merytoryczne: 

 

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

Pan Sylwester Łatka – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Wynik głosowania: 17„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  

               

Uchwały Nr XXXIX/488/2017 

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej. 

 

Ad. 26 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowej. 

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisje merytoryczne: 

 

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

Pan Sylwester Łatka – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Wynik głosowania: 17„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza   

 

Uchwały Nr XXXIX/489/2017 

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej. 
 

Ad. 27 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.  

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisje merytoryczne: 

 

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
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Pan Sylwester Łatka – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Wynik głosowania: 17„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  

 

Uchwały Nr XXXIX/490/2017 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 

 

Ad. 28 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w drodze darowizny 

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poprosił o opinię 
komisje merytoryczne: 

 

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

Pan Sylwester Łatka – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Wynik głosowania: 17„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  

 

Uchwały Nr XXXIX/491/2017 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w drodze darowizny 

 

Ad. 29 

Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia części nieruchomości gruntowej położonej  

w obrębie Bulwaru im. Marszałka J. Piłsudskiego w Sandomierzu.  
 

Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział: 

- W tym punkcie porządku obrad Rada Miasta zajmie stanowisko w sprawie sprzedaży lub 

dzierżawy części nieruchomości  położonej w Sandomierzu w obrębie Bulwaru Marszałka J. 

Piłsudskiego. 

- Poprosił komisje merytoryczne o opinie na temat projektu uchwały intencyjnej w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości. 

 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia negatywna. 

Pan Sylwester Łatka – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia negatywna. 

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył dyskusję. 
Z uwagi na brak głosów w dyskusji zapytał: 

- „Kto jest za sprzedażą”?  

Wynik głosowania: 0 „za”, 17 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził , że Rada Miasta nie wyraziła zgody na  

sprzedaż nieruchomości.  
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Następnie Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

Poprosił o opinię komisje merytoryczne na temat projektu uchwały w sprawie udostępnienia 

części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bulwaru im. Marszałka J. Piłsudskiego 

w Sandomierzu (dzierżawa). 

 

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

Pan Sylwester Łatka – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

 

Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
 

Zapytał: „Jaki to będzie przetarg? Ograniczony czy nieograniczony?” 

 

Pan Marek Bronkowski - Burmistrz Miasta Sandomierza 
 

Cyt. „Nieograniczony przetarg” 

 

Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń do dyskusji, Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący 

Rady Miasta Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udostępnienia części nieruchomości  

gruntowej położonej w obrębie Bulwaru im. Marszałka J. Piłsudskiego w Sandomierzu 

(dzierżawa). 

Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” od głosu. 

- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  

 

Uchwały Nr XXXIX/492/2017 

w sprawie udostępnienia części nieruchomości gruntowej  

położonej w obrębie Bulwaru  im. Marszałka J. Piłsudskiego w Sandomierzu. 

 

Ad. 30  

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy ulicy   

Przemysłowej w Sandomierzu. 

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisje merytoryczną. 
 

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

opinia pozytywna. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza 

 

Uchwały Nr XXXIX/493/2017 

w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego  

przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu. 
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Ad. 31 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, 

bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.  

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisje merytoryczne: 

 

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

opinia pozytywna. 

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

 

Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza  
 

Zapytał: jak fizycznie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Sandomierzu będzie rozliczać się z PKP - cyt. „Proszę  mi powiedzieć, ktoś jak przyjedzie 

do Sandomierza za złotówkę i pojedzie też za złotówkę?” 

 

Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  

i Usług 

 
Udzieliła odpowiedzi, między innymi:  

- Bilety można kupić w Rzeszowie albo w Kielcach. 

- Rozliczenie pomiędzy PKP a PGKiM Sp. z o.o. nastąpi na podstawie sprzedanych biletów. 

 

Wobec braku kolejnych zgłoszeń w dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za 

przewóz osób, bagażu  i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.  

 

Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 2 osoby „wstrzymały się” od głosu. 

- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  

 

Uchwały Nr XXXIX/494/2017 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt 
środkami komunikacji miejskiej. 

 

Ad. 32  

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2017.  

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisje merytoryczne: 

 

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

opinia pozytywna. 

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
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Uchwały Nr XXXIX/495/2017 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2017. 

 

Ad. 33 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania dotyczącego udzielania 

dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Miejskiej 

Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska.  

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisje merytoryczne: 

 

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

Pan Sylwester Łatka – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

 

Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 

 
Powiedział, między innymi: 

- Cyt. „Jeżeli w domu jest instalacja gazowa, to podmiot czyli osoba fizyczna nie może się 
ubiegać o wymianę pieca węglowego.”  

- Jeżeli 99% Miasta jest zgazyfikowana, to chyba nie będzie chętnych na wymianę. 
 

Pan  Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza  
 

Zapytał: 

- Czy w tym roku będziemy mieć zagwarantowane jakieś pieniądze? 

- Czy Pan Burmistrz wie już o jakiejś konkretnej kwocie ? 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 

Powiedział, że jest do rozdysponowania 40 000,00 zł.  

 

Pan Piotr Chojnacki - Radny Miasta Sandomierza 

 
Powiedział, między innymi: 

- Cieszy go wdrażanie przez Miasto programów skutkujących walką o czystsze powietrze 

(walka ze smogiem). 

- W dniu wczorajszym, na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów uważał, że ten program 

został zdublowany z programu kieleckiego i dlatego głosował na „nie”. 

-„Po przeanalizowaniu naszego programu” i „po zapoznaniu się z obydwoma regulaminami  

stwierdzam, że nasz jest bardziej rozbudowany. Zmieniam zdanie i jestem na tak.” 

 

Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
 

Powiedział, między innymi: 

- Jeżeli mówimy o smogu, to przypomina, że PEC pali miałem.  

- Czy jest jakaś szansa na zorganizowanie przejścia z miału na opał węglowy albo gazowy? 
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Pan Marek Bronkowski - Burmistrz Miasta 
 

Powiedział, między innymi: 

- Opał węglowy jest najtańszym źródłem energii. 

- Filtry, które są zamontowane, podlegają ścisłej kontroli. 

- Wszystkie normy są zachowane.  

- Po zebraniu walnym będzie wiedział więcej (w tym na temat przechodzenia na mniej 

inwazyjne i ekologiczne źródło zasilania). 

 

Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji  
 

Powiedziała, między innymi: 

- Na Starym Mieście mieszkańcy płacą najwyższe stawki, bo są piece gazowe. 

- Jeżeli chcemy pozostałym mieszkańcom podnieść rachunki, to zmieńmy piece na gazowe 

(lub jakieś inne). 

 

Pan Andrzej  Anwajler – Radny Sandomierza  
 

Na stronach PEC-u przeczytał, że cyt. „Na kotłowniach gazowych będzie obniżka 11%. To 

prawda?” 

 

Pan Robert Piątek - Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu 

 
Powiedział, między innymi: 

- cyt. „11% teraz na pewno nie. Koszty są stałe i zmienne, rozpatrujemy łącznie. Obniżki jest 

ok 4%.”. 

- Od 1 kwietnia będzie obniżka około 4%. 

- Niższych cen taryf, niższych nie widziałem.” 

- Jeżeli chodzi o opłaty za ogrzewanie gazowe – to w Sandomierzu są jedne z najniższych  

w kraju. 

 

Wobec braku kolejnych zgłoszeń w dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania 

dotyczącego  udzielania dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu 

Gminy Miejskiej Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska.  

 

Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu (Radny – Pan 

Robert Pytka – chwilowa nieobecność). 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza 

 

Uchwały Nr XXXIX/496/2017 

w sprawie ustalenia trybu postępowania dotyczącego udzielania dotacji celowych  

dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz  

na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska 

 

Ad. 34 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/231/2016 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie  Miasta 

Sandomierza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
 



 

32 

 

Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisje merytoryczne: 

 

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

opinia pozytywna. 

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna. 

Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  

i Zdrowia: 

- W paragrafie 1 dochodzi punkt 2 jako autopoprawka, wersja II (wszyscy radni  ją mają 
przed sobą). 
- Opinia pozytywna.  

 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza 

 
Powiedziała, między innymi: 

- cyt. „Czy są jakieś przepisy mówiące o odległości od siebie umiejscowienia sklepów 

alkoholowych?  

Na ulicy Tadeusza Króla są aż trzy miejsca sprzedaży alkoholu, a niedaleko jest przecież 
Budowlanka”. 

 

Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń w dyskusji, Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący 

Rady Miasta Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/231/2016 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie   

Miasta Sandomierza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu (radny – Pan 

Marcin Marzec – opuścił salę obrad (nieobecność usprawiedliwiona). 

- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  

 

Uchwały Nr XXXIX/497/2017 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/231/2016 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Sandomierza  

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

Ad.  35 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania  

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas 

pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Sandomierz jest organem 

prowadzącym.  

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisję merytoryczną: 
 

Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza 
 

Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – 

powiedział, że opinia komisji, której przewodniczy, jest pozytywna. 

 

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
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- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi 

etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów 

rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Sandomierz jest  

organem prowadzącym.  

Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  

 

Uchwały Nr XXXIX/498/2017 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego 

do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych 

szkół podstawowych dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym. 

 

Ad. 36  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sandomierskiego Centrum Kultury. 

 

Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisję merytoryczną: 
 

Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – 

powiedział, że opinia komisji której przewodniczy, jest pozytywna. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sandomierskiego 

Centrum Kultury. 

Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  

 

Uchwały Nr XXXIX/499/2017 

w sprawie zmiany Statutu Sandomierskiego Centrum Kultury 

 

Ad. 37 

Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Miasta Sandomierza do  

Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.  

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisję merytoryczną: 
 

Pan Jerzy Żyła – Radny Sandomierza – odczytał treść uchwały.  

 

Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – 

powiedział, że opinia komisji której przewodniczy, jest pozytywna. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi 

etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów 

rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Sandomierz jest  

organem prowadzącym.  

Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
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Uchwały Nr XXXIX/500/2017 

w sprawie desygnowania przedstawiciela Miasta Sandomierza  

do Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

 

Ad. 38 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako  

komisji stałej Rady Miasta Sandomierza. 

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Powiedział, że uzasadnienie do projektu uchwały wyjaśnia potrzebę jej podjęcia. 

- Zaprosił do dyskusji. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu. 

- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  

 

Uchwały Nr XXXIX/501/2017 

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów  

jako komisji stałej Rady Miasta Sandomierza. 

 

Ad. 39 

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/428/2016 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia składów komisji stałych Rady 

Miasta Sandomierza oraz przewodniczących tych komisji 

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

- Powiedział, że uzasadnienie do projektu uchwały wyjaśnia potrzebę jej podjęcia. 

- Zaprosił do dyskusji. 

 

Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza  

 
Zapytał dlaczego Radny - Pan Sylwester Łatka - rezygnuje z pracy w komisji ? 

 

Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że, cyt. 

„Ma takie prawo” i wobec braku kolejnych zgłoszeń w dyskusji, Przewodniczący Rady 

Miasta Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/428/2016 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia składów komisji 

stałych Rady Miasta Sandomierza oraz przewodniczących tych komisji.    

Wynik głosowania: 12 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 1 osoba nie 

głosowała. 

- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  

 

Uchwały Nr XXXIX/502/2017 

zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/428/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 

2016 roku w sprawie zatwierdzenia składów komisji stałych Rady Miasta Sandomierza 

oraz przewodniczących tych komisji 
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Ad. 40 

Przyjęcie Sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej za okres od 1.04.2016 r. 

do 31.12.2016 roku. 

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię 
komisję merytoryczną. 
 

Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  

i Zdrowia – opinia pozytywna. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 

-  Poddał pod głosowanie Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej za okres od 

1.04.2016 r. do 31.12.2016 roku. 

 

Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się” od głosu. 

- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  

Sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej za okres od 1.04.2016 r. do 

31.12.2016 roku. 

 

Ad. 41 

Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  o  działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – przedstawił  

Komunikaty – jak niżej: 

 

• List otwarty Pana Marka Kwitka – posła na sejm RP, dotyczący cyt. „nowego ustroju 

szkolnego” – wszyscy radni otrzymali kopie pisma. 

• Korespondencja dot. wniosku mieszkańca – Pana S.B.*) w sprawie zmiany nazwy 

ulicy Koćmierzów na Koćmierzowską. 

• Korespondencja z mieszkańcem Starówki na temat sprzedaży mieszkań  

w Sandomierzu. 

• Pismo prezesa SBM „Sandomierz” dot. zastrzeżeń do budowy zakładowej 

oczyszczalni ścieków sanitarnych przez  Pilkington w Sandomierzu. 

• Wniosek Zarządu Wydawnictwa Samorządowego sp. z o.o. w Tarnobrzegu  

o dokapitalizowanie Spółki kwotą 50 000,00 zł. 

• Udzielono  odpowiedzi. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dot. MPZP Osiedla 

„Kamień Plebański” Pani A.K.*), Pan R.S.*), Pani M.S.*), Agro-Handel Marek Lipiec 

i Jerzy Lipiec. 

• Zarząd Sandomierskiej Rady Seniorów przedstawił wnioski cyt. „w celu ułatwienia 

egzystencji Seniorów”.   

• Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach – zawiadomienie o rozprawie dot. 

Skargi na Uchwałę dot. tzw. taryf za odprowadzanie ścieków opadowych  

i roztopowych.  
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• Wniosek Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Sandomierzu o pomoc  

w pozyskaniu środków z budżetu miasta na przeprowadzenie zawodów 

lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży sandomierskich szkół w kwocie 2 340 zł. 

• Przekazaliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na uchwały 

powołujące w grudniu ubiegłego roku przewodniczącego i wiceprzewodniczących  

Rady Miasta Sandomierza na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego . 

• W związku z rozbieżnościami dotyczącymi treści uchwał w sprawie  ustalenia sieci 

prowadzonych przez gminy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych, Wojewoda Świętokrzyski przesłał pismo  dotyczące 

stanowiska wojewody dotyczące publikacji przedmiotowych uchwał  

w dziennikach urzędowych. 

• Radna Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek skierowała do Przewodniczącego RM 

i do Komisji Praworządności pismo dot. Pana Jacka Dybusa – Wiceprzewodniczącego 

Rady oraz możliwości skorzystania przez radną z komputera w biurze RM. 

• Informacyjnie: na kolejnej sesji planowane jest rozpatrzenie 2 punktów zawartych  

w Planie pracy Rady Miasta Sandomierza na 2017 rok: 

-  Informacja o działalności gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego)  

- Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym zwalczanie 

narkomanii) oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta. 

• Przypomnienie o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych  

 

Ad. 42  

Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 

 

Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 

 
Odnosząc się do pisma radnej – Pani Agnieszki Frańczak-Szczepanek, o którym  

w komunikatach mówił Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między 

innymi: 

- Nie zgadza się z tezami zawartymi w piśmie radnej – Pani Agnieszki Frańczak-Szczepanek. 

- O okolicznościach zdarzenia, w tym o niestosownym zachowaniu radnej, domagającej się  
dostępu do komputera pracowników biura Rady Miasta, niestosownych słowach 

skierowanych do obecnych radnych oraz urzędnika biura Rady. 

- Szczególnie bulwersujące były słowa skierowane do Pana Roberta Kurosza – 

Przewodniczącego Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu, cyt. „Jak on śmiał zwołać 
Komisję Nauki, wtedy kiedy Pani nie ma czasu”. 17 osób miało czas. 

- Poprzednia „afera krzyżowa” wywołana przez Panią Agnieszkę Frańczak-Szczepanek 

związana była z tym, że wszyscy uwzięli się na Panią A. Frańczak-Szczepanek i Jej Rodzinę 
(np. będą Ich wyrzucać z pracy ).  

- Z powyższym pismem radnej wiąże się Jego wniosek o powołanie Komisji Statutowej Rady 

Miasta Sandomierza oraz regulaminu obecności na sesjach i komisjach. 

- Dzięki Pani Agnieszce Frańczak-Szczepanek będzie zapewne powołana w Statucie Komisja 

Etyki. 

 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza 
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Powiedziała, że nie popisywała się przy koleżance, tylko przyszły napisać pismo o zwołanie  

nadzwyczajnej Komisji Oświaty. 

 

 

Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza  
 

Cyt. „Jako kto?” 

 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza 
 

Powiedziała: „Jako radna.” 

 

Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza  
 

Cyt. „Nieprawda. Podpisała Pani jako Rada Pedagogiczna.” 

 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza 
 

Powiedziała, między innymi: 

- Bo miała takie upoważnienie od koleżanek. 

- Chciała napisać piękne pismo na komputerze, ale jej nie pozwolono: cyt. „Gdyby Pani 

Jadzia była na tyle przyzwoita i pozwoliła napisać na swoim komputerze.” 

- Radna – Wiesława Sabat – pisała w biurze Rady na komputerze. 

- Od czego jest biuro Rady? 

- cyt. „Wiem, że teraz będą wszyscy przeciwko mnie, bo w koalicji trzeba się trzymać.” Poda 

Pana Jacka Dybusa do Prokuratury i cyt. „Jeszcze kazał mi Pan zrezygnować z mandatu 

radnej i gdyby był Pan przyzwoity, to nie Pan będzie odwoływał z mandatu radnego.” 

- cyt. „Ubliżałam Panu, Panie Kurosz?” 

 

Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza 

 
Powiedział: „Za to pamiętam e-mail-e, które pisała Pani do mnie.” 

 

Pani Jadwiga Rostocka – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym UM 
 

Powiedziała, między innymi: 

- Pani Wiesława Sabat nie pisała niczego na moim komputerze. 

- Pozostałe dwa komputery były wyłączone, a pracownicy byli nieobecni. 

- Dlaczego Pani twierdzi, że ja zachowuję się nieprzyzwoicie ? 

 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza 
 

Opuszczając salę obrad powiedziała: „Do czego służy biuro Rady?” 

 

Pani Jadwiga Rostocka – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym UM 
 

Powiedziała, że niewątpliwie jest pożyteczne: przygotowało np. tę sesję. 
 

Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
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Powiedział, między innymi: 

-  Chciał tylko przypomnieć, że Pan Jacek Dybus też powiedział kiedyś, że jedynym celem 

mówiącego te słowa, jest chęć dokopania innym. 

- O budowie kanalizacji na ulicy Polnej (której realizacja była zaplanowana na 2016 rok). 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 

Powiedział, między innymi: 

- Uważa, że podczas sesji kwietniowej większość czasu należy poświęcić sprawom wodno-

kanalizacyjnym w Mieście. 

- Prosi o wsparcie materialne Rodziny tragicznie doświadczonej. 

- Informuje, że Miasto w II instancji wygrało z PTTK – Ergo: „Brama Opatowska jest nasza”. 

 

Ad. 43 
Zamknięcie obrad. 

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził wyczerpanie 

Porządku obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XXXIX sesję Rady 

Miasta Sandomierza. 

 

 

 

 

 

                                                                                    Andrzej Bolewski 

                                                                                    Przewodniczący 

                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 

 

 
Protokół sporządziła: 

Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 

 

 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji 

publicznej 

 


