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Protokół Nr 44 
z  XLIV sesji Rady Miasta Sandomierza 

30 czerwca 2017 roku –  Ratusz 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji –  12.30 
 
Sesji przewodniczył Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 1 
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum 
 
                Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył XLIV 
sesję Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym Pana Marka 
Bronkowskiego – Burmistrza Miasta Sandomierza, Panią Katarzynę Zioło - Asystent 
Burmistrza Sandomierza, Pana Andrzeja Gajewskiego  – Sekretarza Miasta, Panią Barbarę 
Grębowiec – Skarbnika Miasta ,Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, 
Przedstawicieli Spółek Komunalnych, zgromadzonych Gości oraz Koleżanki i Kolegów 
Radnych. 
 
W  XLIV sesji udział wzięło  17  Radnych  Miasta Sandomierza  - jak w załączonej Liście 
obecności.     
Radni – Pan Tomasz Frańczak, Pan Robert Kurosz, Pan Andrzej Lebida i Pan Marcin Marzec 
usprawiedliwili swoja nieobecność.  
Radny - Pan Janusz Czajka – spóźnienie usprawiedliwione 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Piotr Chojnacki - na podstawie listy obecności stwierdził 
quorum.   
 
Ad. 2 
Powołanie sekretarza obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Piotr Chojnacki - poprosił o dokonanie wyboru 
sekretarza dzisiejszej sesji i zaproponował kandydaturę Pana Andrzeja Judy – Radnego 
Miasta Sandomierza. 
 
Radny - Pan Andrzej Juda - wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad i wobec 
braku innych zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta - poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” (Pan Janusz Czajka – 
spóźnienie usprawiedliwione). 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Andrzej Juda został sekretarzem XLIV sesji Rady 
Miasta Sandomierza.  
 
Ad. 3                             
Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta - przystępując do realizacji punktu 3. 
Porządku obrad,  poprosił o ew. wnioski, uwagi dot. Porządku obrad XLIV sesji Rady Miasta 
Sandomierza. 
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Wiesława Sabat – radna Sandomierza 
 
- Zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 17. Oświadczenie  
Rady Miasta Sandomierza w sprawie zarzutów zawartych w piśmie Wojewody 
Świętokrzyskiego znak: PNK.III.1411.13.2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku. 
- Uzasadniając wniosek powiedziała, że zgodnie z opinią prawną przedstawioną na  
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, nie ma potrzeby podejmowania  w tej sprawie przez Radę 
Miasta Oświadczenia. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- Poprosił o uzupełnienie  Porządku obrad  XLIV sesji Rady Miasta  Sandomierza  o  projekt 
uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 
2017-2029, prosząc jednocześnie o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec – Skarbnika Miasta. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza  
 
 Uzasadniając potrzebę podjęcia w/w uchwały powiedziała, że: 
 
- Przedłożony Państwu radnym dokument zawiera wszystkie zmiany wprowadzone  
w ostatnim okresie uchwałami i zarządzeniami. 
- Koniec półrocza jest okazją do uporządkowania WPF. 
  
Pan Piotr  Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział: 
- Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz 
na lata 2017-2029 Państwo radni otrzymali przed dzisiejszą sesją. 
- W związku z wnioskiem zgłoszonym przez radną – Panią Wiesławę Sabat – prosi o zdjęcie  
z porządku obrad punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej ( gdyż staje się bezprzedmiotowy).   
 
Następnie, w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń, Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący 
Rady Miasta Sandomierza – poddał pod głosowanie przedstawione wnioski: 
 
- Zdjęcie z porządku obrad XLIV sesji Rady Miasta Sandomierza punktu 17. Oświadczenie  
Rady Miasta Sandomierza w sprawie zarzutów zawartych w piśmie Wojewody 
Świętokrzyskiego znak: PNK.III.1411.13.2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku. 
 
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 1 radny – 
spóźnienie usprawiedliwione. 
Rada Miasta Sandomierza przyjęła zgłoszony wniosek.  
 
- Wprowadzenie do  Porządku obrad  XLIV sesji punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029. 
 
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 1 radny – 
spóźnienie usprawiedliwione. 
Rada Miasta Sandomierza przyjęła zgłoszony wniosek.  
 
- Zdjęcie z porządku obrad XLIV sesji Rady Miasta Sandomierza punktu 7. Podjęcie uchwały 
w sprawie  wyłączenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
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Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”  od głosu, 1 radny – 
spóźnienie usprawiedliwione. 
Rada Miasta Sandomierza przyjęła zgłoszony wniosek.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – porządkując Porządek obrad XLIV 
sesji: 
- Zaproponował wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029 po uchwałach dotyczących zmian  
w budżecie miasta na 2015 rok. 
- W konsekwencji, po zdjęciu punktu 7.: punkt  8. → 7., 9. → 8., 10. → 9. , 11. → 10. , 12. → 
11., 13. →12., 14. → 13. wprowadzony WPF, punkty:14.,15., 16. – pozostają bez zmian,  
punkt. 18.→17., 19.→18.,20. →19., 21. → 20. Zamknięcie obrad. 
 

Następnie Pan Przewodniczący, uwzględniając przegłosowane zmiany, przedstawił Radnym  
do akceptacji Porządek obrad XLIV sesji Rady Miasta Sandomierza - jak niżej: 
 
  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
  2. Powołanie sekretarza obrad. 
  3. Przyjęcie porządku obrad. 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze  
      Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza   
      z wykonania  budżetu za 2016 rok. (Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  
      Sandomierza) 
  6. Przyjęcie Harmonogramu Dyżurów radnych miasta Sandomierza. 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 
  8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.(Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 

  9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.(Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.(Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.(Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.(Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy  
      Sandomierz na lata 2017-2029. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/382/2016 Rady Miasta 
      Sandomierza  z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie określenia przystanków  
      komunikacyjnych i dworców,  których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina  
      Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów. (Wniosek Burmistrza  
      Sandomierza) 
15. Podjęcie uchwały  w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do  
     udziału w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
16. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego  
      w Sandomierzu. 

      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
17. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
18. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach  
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      podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
19. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
20. Zamknięcie obrad. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie Porządek obrad XLIV sesji Rady Miasta Sandomierza  
z uwzględnieniem proponowanych zmian. 
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, (radny – Pan Janusz 
Czajka – spóźnienie usprawiedliwione). 
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Sandomierza Porządku obrad XII sesji Rady Miasta 
Sandomierza -  jak wyżej. 
 
Ad. 4 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 
 
Pan Piotr Chojnacki  – Przewodniczący Rady Miasta powiedział: 
- Państwo radni otrzymali niezbędne dokumenty w terminie ustawowym i statutowym 
  (2 tygodnie przed sesją), w tym: 
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok. 
2. Sprawozdanie finansowe. 
3. Opinię z badania sprawozdania finansowego. 
4. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. 
5. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. 
6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta na temat projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2016 rok 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Sylwester Łatka – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu 
i Usług – powiedział, że Komisja, której przewodniczył, z uwagi na cyt.: „rozbieżności”, nie 
zajęła stanowiska w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 
 
Pan Piotr Chojnacki  – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o zabranie głosu Pana Marka 
Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza. 
 
Pan Marek  Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
Powiedział: 
„Szanowni Państwo, 
Uczestniczymy w sesji absolutoryjnej. Każdy z Państwa został dokładnie zapoznany  
z wykonaniem budżetu Miasta Sandomierza za rok 2016. Wiele godzin Pani Skarbnik, 
Państwo Naczelnicy, Prezesi, Dyrektorzy, Kierownicy, Pracownicy wyjaśniali Państwu  
i uzasadniali wydanie, bez mała każdej złotówki z naszego budżetu. Bez Państwa wiedzy  
i zgody nasz budżet nie jest wydatkowany. Od początku mojej kadencji aktywnie Państwo 
uczestniczycie w realizacji zadań i jestem za to bardzo wdzięczny.  
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Dla mnie istotna jest opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Kielcach, która już 25 kwietnia pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2016 rok. Szczegóły tej opinii przedstawi Pani Skarbnik.  
Każdy z nas ma oczekiwania i plany związane z przyszłością miasta. Staram się, by budżet 
jakim dysponujemy, był racjonalnie i oszczędnie wydatkowany. Nie na wszystko mamy 
wpływ jak np. na sprzedaż nieruchomości czy oddłużanie lokali komunalnych. Jestem 
przekonany, że każdy z Państwa wie, że z całą starannością staram się zbilansować budżet, 
tak by nie zadłużać miasta, a spłacać zaciągnięte przez moich poprzedników zobowiązania  
i rozwijać miasto.  
Dziękuję Państwu za wszelkie uwagi, dyskusje, czasami inne zdanie, krytykę, podpowiedzi 
odnośnie realizacji budżetu. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, dyrektorom, 
prezesom, naczelnikom, kierownikom jednostek, którzy rzetelnie i z oddaniem pracują na 
rzecz naszego miasta. Bez Waszego Państwo wsparcia i zaangażowania, Sandomierz by był 
znacznie uboższy. Tylko razem możemy zarówno budować przyszłość Sandomierza jak i brać 
za niego odpowiedzialność. Proszę o przyjęcie wykonania budżetu za 2016 rok. Dziękuję 
bardzo.” 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – podziękował za 
wystąpienie Panu Burmistrzowi i poprosił o odczytanie opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 
2016 rok oraz  o – zapowiedziane – zaprezentowanie budżetu Miasta Sandomierza ’2016  
w sposób, cytując załączony dokument, „przejrzysty i komunikatywny”. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza  
 
- Odczytała Uchwałę Nr 40/I/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25.04.2016 roku (jak Załącznik do protokołu) 
- Przedstawiła wykonanie budżetu za 2016 w formie elektronicznej (jak Załącznik do 
protokołu). 
 
Pan Piotr Chojnacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Podziękował  Pani Skarbnik za wystąpienie. 
- Przypomniał, że na temat wykonania budżetu ’2016 Państwo Radni wypowiadali się 
wielokrotnie podczas posiedzeń komisji analizując otrzymane dokumenty. 
- Zaprosił do dyskusji. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Regionalną Izbę Obrachunkową interesują wyłącznie tabelki, paragrafy i jak te pieniądze są 
zaksięgowane. W opinii RIO nie było nic na temat cyt.: „jak my te pieniądze wydatkujemy”. 
- Wykonanie zadań jednorocznych i wieloletnich zaplanowanych na 2016 rok przedstawia 
cyt.: „obraz tragiczny” (wykonanie 0 %, 3%,43%). 
- Większość inwestycji zaplanowanych 1,5 roku temu (na które w większości była zgoda 
wszystkich radnych) nie została wykonana (niektóre z przyczyn niezależnych, wiele cyt.: „nie 
do końca wiemy dlaczego”.) 
- Prace remontowe ulic: Cieśli, Dobkiewicza, Schinzla nie zostały zrealizowane pomimo 
otrzymanej dotacji (1,5 mln zł). 
- Inwestycje zawarte w budżecie ‘2016 np. modernizacja dachu budynku Plac Poniatowskiego 
3, docieplenie ścian Gimnazjum Nr 1, rewaloryzacja Parku Miejskiego, które miały być 
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realizowane przy udziale środków zewnętrznych nie zostały zrealizowane lub wykonane  
w niewielkim stopniu (park). 
- Z zapowiadanych kwot finansowych, które Miasto miało pozyskać z zewnątrz  
w Sprawozdaniu ujęto kwotę zaledwie 171 000,00 zł. 
- Rada powinna się skupić na zadaniach inwestycyjnych, na sposobie wydawania pieniędzy, 
ale cyt.: „nie stanęła na wysokości zadania” i budżet ‘2016 nie został wykonany w takim 
procencie cyt.: „jak byśmy chcieli”. 
- Uważa, że budżet jest źle wykonany. 
 
Na salę obrad wszedł Radny - Pan Janusz Czajka. 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował zebranych, że w XLIV 
sesji Rady Miasta Sandomierza uczestniczy 17 radnych. 
 
Pan Andrzej Anwajler – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Przedstawiono dużo liczb. 
- Skupi się na tym, że w budżecie ’2016 nie wydatkowano prawie 6 mln zł i z tego powodu 
będzie głosował przeciwko udzieleniu absolutorium. 
- Komisja Rewizyjna, Radni, opiniują budżet nie tylko pod względem legalności, ale także 
celowości, rzetelności i gospodarności. 
- Na 24 zadania wieloletnie zrealizowano 7, jeszcze gorzej jest przy inwestycjach rocznych. 
- Na posiedzeniu komisji Pan Burmistrz powiedział, że budżet to jest cyt.: „taki wstępny 
plan” - cyt.: „Ja tego nie rozumiem. Budżet przyjęty przez Radę Miasta, to jest święte”. 
- Jest zrozumiałe, że  z uwagi na  sytuacje cyt.: „zewnętrzne, obiektywne” niektóre inwestycje 
nie zostaną wykonane, ale  cyt.: „żeby nie wykonać większości  zadań i nie wydatkować 6 
mln zł na inwestycje?” 
- Na ulice: Cieśli, Maciejowskiego, Dobkiewicza  i Schinzla otrzymaliśmy dotację – 
Straciliśmy 1 mln zł. 
- O inwestycjach rocznych, które nie zostały wykonane, w tym o ulicy Salve Regina, której 
mieszkańcy od lat domagają się wykonania oświetlenia, a cyt.: „Przecież to prosta sprawa”. 
- Uważa, ze budżet nie został wykonany w takim zakresie w jakim został przejęty i  dlatego 
będzie głosował przeciw. 
 
Pan Robert Pytka – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Wykonanie budżetu, to również czas podsumowania pracy Rady. 
- Z widowni usłyszał słowo lans i uważa, że w każdy wtorek ten lans trwa: co wtorek 
otrzymujemy mnóstwo informacji o fantastycznie rozwijających się inwestycjach  
w Sandomierzu (również w artykułach prasowych). 
 - W ramach informacji publicznej zwrócił się o dane dotyczące wniosków o środki 
zewnętrzne: projektów złożonych i dofinansowanych. 
- Z odpowiedzi wynika, że  Miasto otrzymało ponad 44 mln zł, a z danych zawartych   
w Sprawozdaniu, że otrzymaliśmy 177 000,00 zł - Jeżeli otrzymaliśmy 44 mln zł, to cyt.: 
„Proszę mi powiedzieć, gdzie są te pieniądze?”. 
- Z w/w informacji zawartej w piśmie wynika również, że miasto podpisało list intencyjny na 
kwotę 42 mln zł z przeznaczeniem na budowę 264 mieszkań. 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Nie będzie wchodził w szczegóły, bo podnoszone tutaj sprawy były szczegółowo  
i skrupulatnie omówione na posiedzeniach  poszczególnych komisji Rady Miasta. 
- Nie zna samorządu, którego budżet nie uległ by zmianie w ciągu roku podczas jego 
realizacji - To jest utopia. 
- Rada podejmowała uchwały zmieniające budżet i Radni znają przyczyny wprowadzanych 
zmian. 
- Inwestycje drogowe – tak mocno akcentowane dzisiaj – nie zostały zrealizowane tylko 
dlatego, że nie było wykonawców (przetarg ogłaszany był dwukrotnie). 
- Nie ma firm z branży budowlanej i nie jest to tylko problem naszego samorządu. 
- Obecnie został ogłoszony po raz drugi przetarg na budowę Placu 3. Maja – udało się, co 
prawda, wyłonić przedsiębiorcę, ale za kwotę wyższą niż 2 mln zł (zasygnalizuje zmianę  
w budżecie na kolejnej sesji). 
- Nie jest sztuką wykonanie przewidzianych do realizacji zadań z własnych funduszy 
będących „na kupce”, sztuką jest dołączyć środki zewnętrzne. 
- W Województwie Świętokrzyskim środki unijne nie są jeszcze rozdysponowane (dzisiaj 
upływa termin składania wniosków). 
 - Wszystkie inwestycje ujęte w planie, są wspierane środkami zewnętrznymi i gdyby Miasto 
otrzymało w/w środki, to zadania te byłyby wykonane. Cyt.: „Musimy czekać na sygnał, że te 
środki są do wzięcia”, „Jesteśmy w pełni przygotowani do wzięcia ponad 20 mln zł.” - i jako 
burmistrz też jest zniecierpliwiony. 
- Prosi o dogłębne zbadanie przyczyn braku realizacji konkretnych inwestycji  
i o sprawiedliwą ocenę. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Wie, że budżet uchwalony nie będzie tożsamy z przyjętym i zapytał o granicę: cyt.: „50% 
czy 20% ?” 
- O budowie parkingu na ulicy Browarnej (mógł już przynosić  dochody), o budowie Placu 3. 
Maja (i funduszy pozyskanych na tę inwestycję). 
 
Pan Robert Pytka – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Nie dziwi się trudnościom obiektywnym, o których Pan Burmistrz wspomniał – Poprzednia 
ekipa rządząca przez 8 lat budując autostrady doprowadziła o ruiny wiele przedsiębiorstw 
budowlanych. 
- Przedstawił krótką historię budowy ulicy Maciejowskiego. 
- Sprawdził w Urzędzie Wojewódzkim: na 102 gminy tylko Sandomierz nie potrafił znaleźć 
wykonawcy, 101 gmin potrafiło przeprowadzić przetarg. 
- Pani Wojewoda musiała zwrócić pieniądze do Ministerstwa. 
 
Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń w dyskusji  Pan Piotr Chojnacki  – Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza:  
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 roku. 
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Wynik głosowania: 14 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”,- 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza 
                                         

Uchwały Nr XLVII/548/2017 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 
 
Ad. 5 
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza  
z wykonania  budżetu za 2016 rok.  
(Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza) 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – przystąpił do procedury 
podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza z wykonania  
budżetu za 2016 rok: 
- Poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza o odczytanie  
wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 5 czerwca 2017 roku  w sprawie  udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Sandomierza za 2016 rok. (W/w wniosek, który Państwo radni 
otrzymali wraz z materiałami na XLIV sesję Rady Miasta Sandomierza). 
 
Pani Wiesława Sabat - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza   
 
Odczytała w/w wniosek (jak Załącznik do protokołu). 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o odczytanie 
Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Pani Wiesława Sabat - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza -  
odczytała w/w wniosek (jak Załącznik do protokołu). 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zaprosił do dyskusji  
i z uwagi na brak  zgłoszeń: 
- Poddał pod głosowanie Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza z dnia  
5 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza 
za 2016 rok. 
 
Wynik głosowania: 14 „za”, 3 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się” od głosu.  
Wniosek Komisji Rewizyjnej został przez Radę Miasta Sandomierza przyjęty.  
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta 
Sandomierza z wykonania  budżetu za 2016 rok. 
Wynik głosowania: 14 „za”, 3 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”  od głosu.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
-  Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła 
 

Uchwałę Nr  XLIV549/2017 
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza  

z wykonania budżetu za 2014 rok. 
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- Złożył  Panu Markowi Bronkowskiemu – Burmistrzowi Miasta Sandomierza – gratulacje. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza. 
 
Powiedział, między innymi: 
- Dziękuje za udzielenie absolutorium za 2016 rok i zapewnia, że jest to dla Niego bardzo 
ważne. 
-  Przychylność zdecydowanej większości Radnych napawa optymizmem, a głosy krytyczne 
mobilizują do jeszcze większej pracy. 
- Jest przekonany, że zadania, które są do zrealizowania, zostaną dzięki wspólnemu 
wysiłkowi zrealizowane. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza ogłosił 10-minutową 
przerwę w obradach. 
 

* * * 
 
Po przerwie Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
 - Wznowił obrady XLIV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
- Powiedział, że o zwolnienie z uczestnictwa w dalszej części obrad poprosił Pan Robert 
Pytka oraz Pan Andrzej Bolewski - nieobecność usprawiedliwiona. 

- Stwierdził quorum - obecnie w sesji uczestniczy 14 radnych Miasta Sandomierza – radna 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – nieobecność chwilowa , usprawiedliwiona). 
 
Ad. 6                  
Przyjęcie Harmonogramu Dyżurów radnych miasta Sandomierza. 
 

Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta - przypomniał, że w Materiałach na sesję 
Państwo Radni otrzymali Harmonogram Dyżurów radnych i zapytał, czy są pytania dot. 
Harmonogramu? 
Ponieważ nikt z Państwa Radnych nie miał pytań, Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący 
Rady Miasta - poddał pod głosowanie Harmonogram dyżuru radnych i wyniku głosowania: 
14„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (radna – Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek  
- nieobecność chwilowa, usprawiedliwiona) stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta  
Sandomierza Harmonogramu Dyżurów radnych miasta Sandomierza. 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. 
 
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział: 
-  Komisja Budżetu i Finansów obradowała wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług.  
- Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
- Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nie zajęła stanowiska z uwagi na brak  
quorum.  
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Pan  Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Na posiedzenie sesji Rady Miasta Sandomierza wróciła radna Pani Agnieszka Frańczak-
Szczepanek. Rada Miasta Sandomierza obraduje w piętnastoosobowym składzie.  
 
Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza  
 
Powiedział, że prosi o szczegółowe informacje dot. zmian w budżecie miasta w związku  
z tym, że nie wszyscy członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wiedzieli  
o wspólnym posiedzeniu.  
 
Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta Sandomierza 
 
Powiedziała, że projekt uchwały zakłada przesunięcie środków między poszczególnymi 
przedszkolami niepublicznymi: zmniejsza się wydatki dla Niepublicznego Przedszkola 
„Smerf”, Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” i dla Niepublicznego Przedszkola 
„Różowy Słoń”, a zwiększa się wydatki dla Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy” 
i Niepublicznego Przedszkola „Caritas Diecezji Sandomierskiej”.   
 
Uwagi na brak kolejnych zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
na 2017 rok.  
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Piotr Chojnacki -  Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr XLIV/550/2017 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 
Ad. 8. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. 
 
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział: 
-  Komisja Budżetu i Finansów obradowała wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług.  
- Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
- Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nie zajęła stanowiska z uwagi na brak  
quorum.  
   
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta Sandomierza 
 
Powiedziała, że projekt uchwały zakłada przesunięcie środków finansowych na zakup 
profesjonalnej bieżni treningowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
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Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
na 2017 rok.  
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr XLIV/551/2017 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. 
 
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział: 
-  Komisja Budżetu i Finansów obradowała wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług.  
- Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
- Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nie zajęła stanowiska z uwagi na brak  
quorum.  
   
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta Sandomierza 
 
Powiedziała, że projekt uchwały zakłada zmianę przychodów i wydatków majątkowych 
zakładu budżetowego „Targowiska Miejskie”. 
 
Uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
na 2017 rok.  
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Piotr Chojnacki -  Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr XLIV/552/2017 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. 
 
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział: 
-  Komisja Budżetu i Finansów obradowała wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług.  
- Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
- Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nie zajęła stanowiska z uwagi na brak  
quorum.  
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Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta Sandomierza 
 
Powiedziała, że projekt uchwały zakłada przesunięcie środków finansowych na zakup wiaty 
przystankowej. 
 
Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Rozumie że chodzi o wiatę przystankową przy ulicy  Długiej w Sandomierzu. 
- Prosi aby była ona zamontowana do dnia 1 września 2017 roku (tj. przed rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego). 
 
Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń, Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
na 2017 rok.  
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie 
 

Uchwały Nr XLIV/553/2017 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. 
 
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział: 
-  Komisja Budżetu i Finansów obradowała wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług.  
- Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
- Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nie zajęła stanowiska z uwagi na brak  
quorum.  
   
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta Sandomierza 
 
Powiedziała, że projekt uchwały zakłada przesunięcie środków budżetowych na zakup wiat 
śmietnikowych. 
 
Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Jeżeli chodzi o zakup wiat, to cyt.: „Miasto idzie w dobrym kierunku”. 
- Usytuowane ich na terenie osiedli mieszkaniowych zwiększy estetykę przestrzeni publicznej 
i pozwoli na uszczelnienie systemu poboru opłat za śmieci. 
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Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń, Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
na 2017 rok.  
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Piotr Chojnacki -  Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr XLIV/554/2017 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 
Ad. 12             
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. 
 
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział: 
-  Komisja Budżetu i Finansów obradowała wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług.  
- Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
- Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nie zajęła stanowiska z uwagi na brak  
quorum.  
   
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta Sandomierza 
 
 Powiedziała, że projekt  uchwały zakłada przesunięcie środków budżetowych na zadanie pn. 
„Żyję w realu a nie na portalu”. Celem tego programu jest ograniczenie przestępczości  
i aspołecznych zachowań.   
 
Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
na 2017 rok.  
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr XLIV/555/2017 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2017-2029. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. 
 
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział: 
-  Komisja Budżetu i Finansów obradowała wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług.  
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- Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
- Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nie zajęła stanowiska z uwagi na brak  
quorum.  
   
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
 
Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta Sandomierza 
 
 Powiedziała: 
-  Projekt uchwały porządkuje dokonane zmiany w budżecie miasta.  
- Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej będzie uwzględniona w sprawozdaniu  
z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku. 
      
Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza 
 
Zapytał, kiedy Komisja Budżetu i Finansów opiniowała projekt omawianej uchwały ? 
 
Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta Sandomierza 
 
Powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Państwo Radni zapoznali się  
z treścią tego dokumentu, ale  projekt uchwały nie został przegłosowany.  
 
Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń, Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029. 
  
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr XLIV/556/2017 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz 

na lata 2017-2029. 
 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/382/2016 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. 
 
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział: 
-  Komisja Budżetu i Finansów obradowała wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług.  
- Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
- Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nie zajęła stanowiska z uwagi na brak  
quorum.  
   
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję.  
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Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów. 
 
Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos  „wstrzymujący się”. 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie 
 

Uchwały Nr XLIV/557/2017 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia  

4 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz  

oraz zasad korzystania z tych obiektów. 
 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do 
udziału w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-  Przedstawił projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz 
do udziału w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
- Poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. 
 
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - powiedział: 
-  Komisja Budżetu i Finansów obradowała wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług.  
- Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
- Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nie zajęła stanowiska z uwagi na brak  
quorum.  
   
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył dyskusję  
i z uwagi na brak zgłoszeń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie desygnowania 
przedstawiciela Gminy Sandomierz do udziału w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku 
Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie 
 

Uchwały Nr XLIV/558/2017 
w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do udziału  
w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
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Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okr ęgowego  
w Sandomierzu. 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 
 
Pan Marek Bronkowski - Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Prosi – w ramach autopoprawki – o skreślenie w § 1 nazwiska Pana Tadeusza Zycha  
z uwagi na wyłonienie tego kandydata niezgodnie z procedurami.  
- Zapewnił, że z chwilą wyboru kandydata zgodnie z prawem Rada Miasta Sandomierza 
podejmie stosowną uchwałę.  
 
Pan  Piotr Chojnacki -  Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinie Komisję 
Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu.  
 
Pan Jerzy Żyła – Zastępca Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – 
powiedział, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miast Sandomierza - otworzył dyskusję. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza  
 
Zapytał: jaki okres miała Rada Muzeum Okręgowego, aby dokonać wyboru swojego 
przedstawiciela do składu Rady Muzeum ? 
 
Pani Katarzyna Zioło - Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza 
 
Powiedziała, że aktualnie członkami Rady Muzeum Okręgowego są zaledwie dwie osoby 
(kadencja każdego członka Rady trwa 4 lata).  
- Zaistniała sytuacja jest wynikiem skomplikowanego procesu wyłaniana poszczególnych 
kandydatów przez organy prowadzące Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.  
- Podjęcie omawianej uchwały pozwoli Radzie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu wybrać 
swojego przedstawiciela do tej Rady (Wówczas skład Rady będzie kompletny, czyli będzie 
wynosił 10 osób).  
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powiedział, że w trakcie prac nad tą uchwałą skierował pismo do dyrektora Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu z prośbą o przedstawienie sprawozdania z funkcjonowania Rady 
Muzeum Okręgowego. 
- W odpowiedzi Dyrektor Muzeum poinformował, że przedmiotowa Rada w praktyce nie 
funkcjonuje od kwietnia 2016 roku. 
 - Zapytał: dlaczego Dyrektor Muzeum nie zwołał posiedzenia Rady Muzeum Okręgowego w 
odpowiednim czasie w celu uniknięcia zaistniałej sytuacji?     
 
Pan Dominik Abłamowicz - Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu  
 
Powiedział: 
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- To pytanie należy skierować do Przewodniczącego Rady Muzeum Okręgowego  
w Sandomierzu, gdyż pracami kieruje jej przewodniczący. 
- Dyrektor Muzeum nie może ingerować w prace Rady pomimo, że ma obowiązek 
zapewnienia jej odpowiednich warunków do pracy.  
 
Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza  
 
Zapytał: czy żaden z organów prowadzących Muzeum przez rok nie wskazał swojego 
przedstawiciela ?  
 
Pan Dominik Abłamowicz - Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu  
 
Powiedział, między innymi: 
- Proces wyboru jest bardzo skomplikowany, gdyż organami prowadzącymi Muzeum 
Okręgowe w Sandomierzu jest: Województwo Świętokrzyskie, Starostwo Powiatowe  
w Sandomierzu oraz Gmina Sandomierz, gdzie każdy tych organów ma po 1 przedstawicielu 
(przy czym zgodnie z prawem ich liczba nie może być mniejsza niż 1/3 ogólnego składu 
Rady).  
- Podmiotami, które również mają prawo desygnowania swoich przedstawicieli do Rady 
Muzeum są między innymi: Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu, Sandomierskie 
Centrum Kultury, Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Świętokrzyski w Kielcach, 
Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu oraz 
Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej.  
- W związku z tym, uzgodnienia między wszystkimi podmiotami trwają dość długo, a Rada 
Muzeum Okręgowego w momencie kiedy obradowała, nie wskazała swojego przedstawiciela 
do Rady.              
 
Pani Katarzyna Zioło - Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza  
 
Powiedziała, że Kierownik Referatu Kultury, Promocji Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego 
w Sandomierzu monitował w tej sprawie.  
 
Pani Z. W.*) - Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała że działalność Muzeum Okręgowego w Sandomierzu jest mizerna a wystawy 
żenujące. 
 
Z uwagi na brak kolejnych głosów w dyskusji Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady 
Miasta - zamknął dyskusję w tym punkcie obrad i poddał projekt uchwały w sprawie 
uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu pod głosowanie.         
 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, od głosu. 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - stwierdził podjęcie 
 

Uchwały Nr XLIV/559/2017 
w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 
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Ad. 17 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 

Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poprosił o zabranie 
głosu Pana Marka Bronkowskiego - Burmistrza Miasta Sandomierza.  
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza – powiedział, że w okresie 
sprawozdawczym tj. od 1 czerwca do 30 czerwca nadzorował zadania gminy określone 
przepisami prawa, wykonywał zadania kierownika urzędu miejskiego, realizował uchwały 
Rady Miasta Sandomierza, a także rozstrzygał sprawy należące do swoich kompetencji, 
wynikających z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach 
upoważnień ustawowych w tym, w zestawieniu wg wydziałów:   
 
Wydział Techniczno Inwestycyjny: 
 
Trwa wykonywanie dokumentacji dla zadań: 
Budowa parkingów przy ul. T. Króla 6-8, 
Budowa ulicy II Pułku Piechoty Legionów, 
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Armii Krajowej, 
Przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej i budowa parkingu w rejonie PGKiM, 
Budowa zadaszenia boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1, 
Przebudowa Bulwaru nad Wisłą – Etap II Koprzywianka, 
Budowa ulic Kochanowskiego, Warzywnej, Brzozowej, Piszczele i Długiej, 
Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące widoczne 
fragmenty murów miejskich w Sandomierzu, 
Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności 
publicznej, 
Jasno, czysto i bezpiecznie – zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla w Sandomierzu, 
Budowa ul. Krzyżowej – dokończenie nawierzchni drogowej w kierunku wąwozu, 
Przebudowa ul. Krętej od ulicy Salve Regina, 
Budowa parkingu przy wałodrodze, 
Budowa odcinka ul. Sieleckiej – asfaltowanie zjazdów, 
Nadbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego - trwa opracowywanie ekspertyzy technicznej 
przeciwpożarowej dla zaprojektowanej nadbudowy, w celu uzyskania odstępstw 
Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej od przyjętych rozwiązań technicznych w 
opracowanej dokumentacji projektowanej. 
Dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji: 
Przebudowa Domu Kultury przy ul. Portowej 24. 
Dokonano wyboru wykonawcy na wykonanie robót budowlanych: 
Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 2                         
Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Samorządowym nr 3                         
Wymiana rozdzielni oraz instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi  
w pomieszczeniu intendentki, pralni, małej sali zajęć oraz sali gimnastycznej w Przedszkolu 
Samorządowym nr 1. 
Trwają roboty budowlane: 
Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, 
Remonty cząstkowe chodników na terenie miasta Sandomierza, 
Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta Sandomierza. 
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Budowa parkingu przy ul. Browarnej w Sandomierzu. 
Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych: 
Malowanie korytarzy w Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu.  
 
Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki: 
 
- 10.06.2017 r. - 98. rocznica wkroczenia 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich w granice Polski - 
uroczystości zorganizowane na Rynku Starego Miasta rozpoczęła defilada Sandomierskiego 
Ośrodka Kawaleryjskiego i zaprzyjaźnionych grup rekonstrukcyjnych w barwach 14 Pułku 
Ułanów Jazłowieckich. Gmina dofinansowała to wydarzenie kwotą 10.000 zł dla LKS 
Sandomierz.  
- 11.06.2017 r. - Truskawkowa Niedziela. Program wydarzenia obfitował w liczne 
i różnorodne atrakcje. Gwiazdą wieczoru była Patrycja Markowska z zespołem. Miejsce: 
Rynek Starego Miasta. 
- 17-18.06.2017 r.- Festiwal Czas Dobrego Sera – do Sandomierza już po raz siódmy przybyli 
serowarzy z całej Europy, a w ślad za nimi tysiące smakoszy sera. Na sandomierskim Rynku 
prezentowała się rekordowa liczba ponad stu wystawców. Podczas festiwalu można było 
spróbować blisko 300 rodzajów sera, m.in. z Polski, Włoch, Francji, Hiszpanii, Anglii, Litwy, 
Chorwacji, Grecji, Węgier, Holandii, Anglii, Austrii, Szwajcarii i Słowacji. Równolegle do 
festiwalu odbywała się profesjonalna ocena serów zgłoszonych do konkursu na  Najlepszy 
Polski Ser Grand Prix 2017.  
- 24.06.2017 r. - Sandomierskie Wianki  - podczas wydarzenia zaprezentowano najważniejsze  
elementy, które budują tradycję Nocy Świętojańskiej.  
- 02-06.2017 r. Sandomierz na Targach Turystyki Weekendowej w Chorzowie - 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego promowali miasto na samodzielnym stoisku, zasobnym  
w szereg materiałów promocyjnych (m.in. folderów, ulotek, informatorów i gadżetów 
promocyjnych). Przedstawiciele Sandomierza odpowiadali na wiele pytań dotyczących 
zarówno wydarzeń kulturalnych, jak również bazy noclegowej i gastronomicznej. Mieszkańcy 
Śląska interesowali się m.in. aktywną turystyką rowerową, zabytkami Sandomierza, szlakiem 
winiarskim a także nową atrakcją – wystawą pt. „Świat Ojca Mateusza”. Wiele osób pytało  
o możliwość pobytu w Sandomierzu nie tylko na weekend, ale na kilka wakacyjnych dni.  
- Sandomierz został przez największy dziennik hiszpański El Pais, ukazujący się w 2,5 mln 
egzemplarzy uznany za jedno z siedmiu najpiękniejszych polskich miast. 
- 03.06.2017 r.  - Rowerem z Ojcem Świętym - sobotnia wyprawa do Zochcinka - blisko 900 
miłośników aktywnego stylu życiu wzięło udział w ósmej edycji Sandomierskiego Rajdu. 
Rajd został zorganizowany i dofinansowany przez Urząd Miejski oraz MOSiR. 
- 09.06.2017 r. - V Memoriał Lekkoatletyczny Piotra Nurowskiego - celem wydarzenia było 
uczczenie pamięci Piotra Nurowskiego poprzez propagowanie lekkiej atletyki i aktywności 
fizycznej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.  
- 24-25.06.2017 r. - XX-lecie MUKS Wisły Junior. 
- 24.06.2017 r. Bieg terenowy z przeszkodami Cross-San - zadanie z budżetu obywatelskiego, 
– 60 zawodników w tym 21 kobiet wzięło udział w pierwszym sandomierskim biegu 
terenowym z przeszkodami pt. „Cross-San”. Trasa biegu liczyła 5 km i wiodła przez Bulwar 
im. M. J. Piłsudskiego i tereny do niego przyległe. Zawodnicy w trakcie biegu musieli 
pokonać ponad 20 przeszkód, takich jak: ściany, zjeżdżalnia wodna o długości 20 m, 
równoważnie, rowy, bieg z workiem wypełnionym piaskiem o wadze około 15 kg, bieg  
z oponą, bieg po rękawach z wodą oraz przeprawy przez bagna z błotem. Spośród 
uczestników nagrody otrzymali: najlepsza 10-ka mężczyzn i kobiet na mecie. Zadanie 
przygotował i zrealizował MOSiR. 
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- 24.06.2017 r. – Specjalny pociąg z Kielc i Rzeszowa do Sandomierza – w bieżącym roku 
ponownie w okresie wakacji zostało uruchomione połączenie kolejowe na linii Kielce – 
Sandomierz. W każdy weekend od 24 czerwca do 27 sierpnia, jak również 15 sierpnia 
pociągiem odjeżdżającym z Kielc będzie można wyruszyć do Sandomierza. Godziny 
kursowania pociągu zostały dostosowane do potrzeb każdego turysty i rodzin z dziećmi, które 
po miło spędzonym dniu w Sandomierzu, mogą powrócić do Kielc przed późnym wieczorem. 
Tegoroczną nowością jest uruchomienie połączenia kolejowego na linii Rzeszów – 
Sandomierz. Specjalny pociąg, który będzie kursował na podobnych zasadach jak pociąg  
z Kielc, po raz pierwszy przybędzie do Sandomierza już jutro. 
 
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa: 
 
W zakresie obrotu nieruchomościami: 
- zawarto 2 umowy notarialne sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 
- zawarto 1 umowę notarialną sprzedaży nieruchomości, w trybie bezprzetargowym, na rzecz 
dzierżawcy, 
- zawarto 2 umowy notarialne nabycia na rzecz Gminy działek zajętych pod drogi gminne, 
- ogłoszono przetarg na sprzedaż działek budowlanych przy ul. Krukowskiej, 
- ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Trześniowskiej, 
 
W zakresie rolnictwa: 
- przeprowadzono lustrację 46 gospodarstw rolnych dotkniętych klęską żywiołową (wiosenne 
przymrozki), celem określenia szkód w tych gospodarstwach. 

 
Wydział Nadzoru Komunalnego: 
 
- Rozpoczęto dodatkowe mechaniczne zamiatanie ulic gminnych. 
- Na bieżąco grupa interwencyjna kosi tereny należące do gminy, które nie są objęte 
odrębnymi umowami. 
- Zakupiono 10 koszy na śmieci. Część z nich przeznaczona jest na wymianę 
dotychczasowych, które zostały zniszczone. 
- Przygotowano dokumentację remontowo konserwatorską miejsc pamięci: na Cmentarzu 
Katedralnym - mogiła żołnierzy Tulskiego Pułku Piechoty i mogiła żołnierzy Armii Krajowej;  
na Cmentarzu św. Pawła mogiła żołnierzy austriackich. W II półroczu planujemy remonty.  
- Zakończono remont dachu kamienicy Rynek 9.  
- Trwa remont dachu na kamienicy Rynek 29. Planowane zakończenie to 31 lipiec br. 
 
Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych: 
 
- Program Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016 – 2023 został pozytywnie oceniony 
przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego. 
- Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu p.n.: „Rewitalizacja Sandomierza – 
miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” w ramach działania 6.5. "Rewitalizacja obszarów 
miejskich i wiejskich".  
- Realizowana jest procedura powołania II kadencji Sandomierskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego.  
- Trwają prace zmierzające do przedstawienia listy projektów, które będą poddane 
głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
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Wydział Finansowy: 
 
- Wydano 488 abonamentów dot. strefy płatnego parkowania. 
- Wysłano 1200 upomnień dot. podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych. 
- Wysłano 179 wezwań przesądowych do zapłaty dot. użytkowania wieczystego. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – podziękował 
Burmistrzowi Miasta Sandomierza za wystąpienie i zaprosił radnych do ew. zadawania pytań.  
 
Pan Piotr Majewski - radny Sandomierza  
 
Poprosił o usuwanie chwastów i traw z chodników na terenie miasta oraz o przyspieszenie 
prac przez Zespół ds. budowy systemu monitorowania miasta w celu poznania efektów ich 
prac.  
 
Pan Wojciech Czerwiec – radny Sandomierza  
 
Zapytał: na których ulicach są prowadzone remonty cząstkowe i kiedy będzie remont 
cząstkowy ulicy 15-go Sierpnia ?  
 
Pan Marek Bronkowski - Burmistrz Miasta Sandomierza   
 
Powiedział, że remont ulicy 15-go Sierpnia rozpocznie się w przyszłym tygodniu.  
 
Pan Andrzej Anwajler – radny Sandomierza  
 
Powiedział, że czeka też na remont cząstkowy ulicy Polnej.  
 
Pan Piotr Chojnacki – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Prosi o informacje: 
         - Jakie koszty poniosło miasto w celu zorganizowania festiwalu „Czasu Dobrego Sera”       
         - Na temat  ponownego unieważnienia przetargu na budowę placu zabaw przy ulicy 
          Wielowiejskiej 
        - Dotyczące wymiany nawierzchni przy placu na ulicy  Mickiewicza w ramach programu 
„Radosna Szkoła”.  
- Przyczyną braku skuteczności przy wyborze wykonawcy jest - być może - źle przygotowany 
przetarg lub zbyt wygórowane oczekiwania.  
 
Pan Marek Bronkowski - Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Już po raz drugi te przetargi zostały unieważnione. 
- Z uwagi na powyższe prowadzi rozmowy z prezesem spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w celu realizacji tych inwestycji.  
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Ad. 18. 
Komunikaty i Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - przedstawił komunikaty 
i informacje w tym, między innymi, jak niżej: 
   

• PSS „Społem” Pomoc Bratnia – złożyło oświadczenie w sprawie 
skandalicznych słów jednego z mieszkańców na temat działalności spółki.  

• Wojewoda Świętokrzyski skierował anonimowe pismo wskazujące na cyt.  
„nieprawidłowości  w działaniu organów miasta”.  Anonim był przedmiotem 
prac Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza a stosowna odpowiedź 
będzie przesłana do Wojewody Świętokrzyskiego.  

• Sandomierski Klub Sportowy „Wisła” skierował pismo zawierające  
podziękowania za wsparcie finansowe oraz informacje o działalności  
i sukcesach Klubu. 

• Pan Władysław Teter skierował pismo w sprawie remontu ulicy i rur 
kanalizacyjnych oraz w sprawie siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na 
terenie Sandomierza. 

• Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki zaprosił 
Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza na Zgromadzenie Związku Gmin 
w dniu 23 czerwca 2017 roku. (Na w/w Zgromadzeniu podjęto Uchwałę  
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 
Koprzywianki). 

• Rada Miasta Sandomierza otrzymała pismo Komendanta Powiatowego  Policji 
w Sandomierzu  w sprawie cyt.: „podniesienia kwestii  miejskiego monitoringu 
wizyjnego w Sandomierzu”, prosząc Radę Miasta Sandomierza o zajęcie 
stanowiska  w tej sprawie. 

• Do Biura Rady Miasta wpłynął również wyrok i odpis postanowienia 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w  sprawie skargi Agro-
Handel Spółka jawna Marek Lipiec i Jerzy Lipiec na uchwałę Nr 
XXXIV/421/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016 roku  
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za 
odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni  
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej  
i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza na okres od 1 stycznia 2017 
roku do 31 grudnia 2017 r. 

 
Na zakończenie Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - 
powiedział, że treść wszystkich pism, które wpłynęły do Rady Miasta Sandomierza  są do 
wglądu w biurze Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 22 
Interpelacje i zapytania Radnych 
 
Pan  Andrzej Gleń – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Na ulicy Bosmańskiej Firma prowadząca inwestycję posadziła 6 klonów: obecnie jeden  
z nich usycha, drugi jest podcięty.  
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- Prośba do służby Pana Burmistrza o zainteresowanie się sprawą i uratowanie tych drzew.  
 
 Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza  
 
Powiedział, że złożył kilka interpelacji: 
- Pierwsza dotyczy remontu ulicy 15-go Sierpnia - w przypadku tej ulicy nie można mówić  
  o naprawie lecz o remoncie ze względu na szeroki zakres robót. 
- Druga sprawa dotyczy konieczności wycięcia uschłych konarów drzew przy ulicy Salve 
Regina (ze względów bezpieczeństwa). 
- Zwraca uwagę na konieczność ogrodzenia placu zabaw dla dzieci na osiedlu Słowackiego 
(przy bloku na ulicy Mickiewicza 27).  
- Uważa, że ogrodzenie placów zabaw dla dzieci powinno stać się normą. 
- Na ostatniej Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług zgłaszał fakt usychania 
wszystkich drzew wzdłuż ulicy Zawichojskiej – zdaniem radnego powodem tego stanu rzeczy 
jest nieprawidłowe koszenie traw kosami i podcinanie kory. 
 
Pani  Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza  
 
Powiedziała, między innymi: 
- Dziękuje za udzielenie odpowiedzi na Jej interpelacje z ostatniej sesji. 
- O staranniejszym sprzątaniu Miasta (dotyczy to zarówno PGKiM i Spółdzielni 
Mieszkaniowej)  -  To szpeci miasto. 
- Poprosiła o zwrócenie uwagi w PGKiM na duże śmietniki na odpady segregowane, na 
których są wulgarne napisy - należy to zamalować. 
- Należy zastanowić się nad udzieloną koncesją dla nowego właściciela sklepu „Żabka” 
(sklep jest czynny do godz. 23, sprzedawany jest w nim alkohol i na skwerku obok sklepu 
osoby spożywające alkohol zachowują się niekulturalnie i głośno). 
- W związku z warunkami pogodowymi często słyszy się tzw. „strzelanie do chmur” - jeśli 
jest to prawdą, to należy tą sprawą się zająć. 
 
Pan  Piotr Majewski – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Rewirowi Straży Miejskiej powinni zwrócić większą uwagę na otoczenie: np. usunięcie 
krzewów i roślin zasłaniających znaki drogowe np. przy ulicy  Długiej (wjazd na  Lubelską). 
 - O nieprzyciętych drzewach na ulicy Lubelskiej, które po wichurze runęły na grobowce.  
Radny zapytał „czyj jest teren pasa zieleni na ul. Lubelskiej od skrzyżowania w kierunku 
Lublina jak jest chodnik i cmentarz, między chodnikiem a murem cmentarza jest ten pas 
zieleni. Tam rosną drzewa. Po którejś wichurze drzewa nieprzycięte runęły na grobowce” 
spowodowało to znaczne szkody. 
 
Pan Andrzej Anwajler – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- O interpelacji w sprawie zadłużenia PSS Społem wobec PEC i odpowiedzi, z której nie jest 
zadowolony.  
- Przytoczył dane z odpowiedzi na interpelację. 
- Nie udzielono informacji o zadłużeniu PSS uzasadniając, że naruszałoby to przepisy prawne 
i utrwaloną w tym przedmiocie linię orzecznictwa.  
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-  Prezes PSS jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej PEC, a jeżeli między 
jednostkami została zawarta ugoda, to cyt.: „powinniśmy mieć taką informację”. 
 
Pan Marceli Czerwiński – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- O potrzebie zasypania dołów na ulicy Salve Regina żwirem (doły uniemożliwiające 
wyminięcie się pojazdów). Co prawda, cyt.: „pokazała się tam komisja ze Starostwa, ale nie 
przyniosło to rezultatów”. Obecny stan stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi. 
- O potrzebie „wykoszenia ulicy Krakowskiej” - osoby wykonujące te prace pozostawiły przy 
słupach kilka metrów niewykoszonej trawy i bardzo źle to wygląda. 
- Poprosił Pana Burmistrza o interwencję w Starostwie.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Radny Sandomierza  
 
- Zapytał, jaką ilość mandatów nałożyła Straż Miejska w ciągu ostatnich trzech lat na 
właścicieli psów, które biegają bez kagańca lub właścicieli którzy nie sprzątają po swoich 
psach. 
- Powiedział, że słuchając treści interpelacji można dojść do wniosku, że Radni stają się 
powoli rewirowymi.  
- cyt.: „U mnie prawie wszystkie znaki są poprzewracane” – Zgłosił, że jest przewrócony 
znak drogowy i przez trzy miesiące nikt się tym nie zainteresował (Teraz sformułuje to na 
piśmie). 
 
Następnie Pan Przewodniczący obrad odczytał treść interpelacji złożonych przez Radnych:   
 
Cyt.: „Radny Jacek Dybus zgłasza: 
- Wniosek o zagospodarowanie skarpy nad szaletem przy ulicy  Podwale. 
- Wnosi o likwidację dzikiego wysypiska śmieci przy ulicy Lipowej. 
- Prosi o przeanalizowanie możliwości budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Ożarowska, 
Kwiatkowskiego. 
-  Prosi o ułożenie kostki brukowej przy ławkach na ulicy Staromiejskiej. 
 
Radny Tomasz Frańczak: 
- Zgłasza konieczność uzupełnienia ubytków w jezdni na ulicy Sucharzowskiej i ulicy 
Chwałeckiej. 
 
Radna Agnieszka Frańczak Szczepanek wnosi o: 
- Wycofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w sklepach „Żabka”, „Słoneczko”, „Groszek”. 
- Zwiększenie ilości patroli Straży Miejskiej w rejonie ulicy T. Króla, 
- Regularne sprzątanie parkingów i skwerów w rejonie ulic:  Króla/Koseły, 
- Ustawienie ławki przy bloku T. Króla 6 oraz kilku huśtawek na trawnikach przy blokach   
  w rejonie bloku Koseły 16 i T. Króla 6. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Radny Sandomierza  wnosi o: 
- Oczyszczenie ekranów akustycznych wzdłuż ul Lwowskiej, 
- Remont odcinka drogi łączącej ul Sielecką i Nizinną – trasa Green Velo 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - obrad udzielił głosu 
Mieszkańcom. 
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Pani Z. W.*) – Mieszkanka Sandomierza  
 
 Powiedziała, między innymi: 
- Szkoda, że nie ma dobrej organizacji ruchu na Starym Mieście, 
- Rondo koło Zamku to tragedia, a Policja odpowiada, że są znaki mówiące o tym, że 
najważniejszy jest pieszy. 
- Nie wolno stosować cyt.: „spychologii przynajmniej w rejonie Zamku i Starego Miasta, bo 
bajzel jest niewyobrażalny”. 
- Często interweniowała na Policji w sprawie meleksów, ale bez skutku. „Tutaj Pan Majewski 
będzie miał szybko – do września – zrobioną wiatę”.  
- Szczegółowo opisze w piśmie do Burmistrza sprawę meleksów. 
- Zapytała o Bulwar Piłsudskiego: czy jest zrobiony projekt parkingu na 300 miejsc na terenie 
MOW-u ( jeśli jest jakiś projekt to można go wstrzymać i przedyskutować). 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta, zwracając się do Pani Z. W.*), 
powiedział, że „To mieszkańcy będą mieli zrobioną wiatę, nie Piotr Majewski”. 
 
Pan  Piotr Majewski – radny Sandomierza  
 
Zwracając się do Pani Z. W.*): „Nie wiem co jestem Pani winny, ale Pani sobie mnie 
upodobała…” 
 
Ad. 20 
Zamknięcie obrad. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził wyczerpanie Porządku 
obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XLIV sesję Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
 

                                                                                    Piotr Chojnacki 
                                                                                    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. 
 
 
 


