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Protokół nr 23  

z XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza  

13 kwietnia 2016 roku – Ratusz 

 
Godz. rozpoczęcia sesji – 10.10 
Godz. zakończenia sesji – 13.50 
 
Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – otworzył XXIII sesję oraz powitał 
wszystkich przybyłych, w tym Pana Marka Bronkowskiego - Burmistrza Sandomierza  
i podległych mu pracowników, dyrektorów i kierowników wszystkich spółek podległych 
samorządowi, przedstawicieli instytucji współpracujących z Urzędem, przedstawicieli 
mediów, zgromadzoną młodzież oraz Panie i Panów radnych. 
 W XXIII sesji wzięło udział 20 Radnych – jak w załączonej Liście obecności. 
Pan Jacek Dybus – nieobecność usprawiedliwiona. 
Przewodniczący Rady Miasta na podstawie listy obecności stwierdził quorum. 
 
Ad. 2 
Powołanie sekretarza obrad 

Przewodniczący Rady Miasta – Pan Robert Pytka – przystępując do wyboru  
sekretarza obrad zaproponował kandydaturę Radnego - Roberta Kurosza. 

Ponieważ radny – Pan Robert Kurosz – nie wyraził zgody na pełnienie funkcji 
sekretarza obrad, Pan Przewodniczący zaproponował kandydaturę Radnego – Pana Andrzeja 
Judy, który zgodził się na pełnienie obowiązków sekretarza XXIII sesji Rady Miasta. 

W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”. 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził, że Radny – Pan Andrzej Juda, 
został sekretarzem dzisiejszych obrad  

 
Ad. 3 
Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – Pan Robert Pytka – poprosił  
o ewentualne wnioski, uwagi dotyczące porządku obrad XXIII sesji Rady Miasta. 
            
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

 
Zwrócił  się z prośbą o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji 7 projektów uchwał  

ujętych w punktach od 26 do 32, tzw. pakiet uchwał związanych z szeroko rozumianą 
gospodarką śmieciową – jak niżej: 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody  ustalenia  opłaty za gospodarowanie  
      odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za  
      pojemnik.  
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie  
      odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki  
      letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- 
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       wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 
28. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
      w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli   
       nieruchomości.  
29. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  
      Miasta  Sandomierza.  
30. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/252/2012  Rady Miasta  
      Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych  
      usług świadczonych przez  Miasto Sandomierz w zakresie odbierania odpadów  
      komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz  
      wysokości cen za te usługi.  
31. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
      gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
32. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  
      gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości  
      oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji   
      elektronicznej.  
Uzasadniając swoją prośbę Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza – powiedział, 
że w dniu wczorajszym został opublikowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
dotyczący tego zagadnienia i pewne zapisy w przedłożonych projektach są niezgodne z tym 
wyrokiem i wymagają korekty. 
 
Pan Zbigniew Rusak - Radny Sandomierza 
 
Powiedział między innymi: 
- Wnosi o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji 2 projektów uchwał; dotyczącej  
wymiany nawierzchni na ulicy Staromiejskiej oraz dotyczącej zmian w budżecie miasta – 
autopoprawka Burmistrza, która była w dniu dzisiejszym rozpatrywana na posiedzeniu 
Komisji Budżetu i Finansów. 
- Plany modernizacji ulicy Staromiejskiej nie uwzględniają wykonania instalacji 
wodociągowej – może warto znaleźć fundusze na wykonanie nowej instalacji, bo istnieje 
obawa, że po wykonaniu nawierzchni może nastąpić awaria. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Z dokumentacji właściciela urządzeń wodociągowych wynika, że jest ona w dobrym stanie  
i rozrzutnością byłaby ich wymiana – awaria urządzeń kanalizacyjnych może zdarzyć się 
zawsze. 
- Zarządcą ulicy Staromiejskiej jest Starostwo Powiatowe, które pozyskało blisko 80%   
kosztów projektu i jest odpowiedzialne za wszystkie prace związane z tą inwestycją, która 
powinna być zrealizowana do końca listopada br. 
- Wsparcie gminy daje niepowtarzalną okazję do wymiany nawierzchni ulicy Staromiejskiej, 
a niedotrzymanie terminu realizacji może skutkować brakiem realizacji tej inwestycji.  
- Nie należy zatem zwlekać z podjęciem tej uchwały. 
 
 Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że projekt uchwały, 
nad którym debatowała przed sesją Komisja Budżetu i Finansów, należy uznać za 
autopoprawkę Burmistrza Sandomierza.   
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Pan Zbigniew Rusak - Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Nikt z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie dał gwarancji, że nie 
dojdzie do awarii wodociągów przy ulicy Staromiejskiej - na posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług spytał prezesa PGKiM o stan instalacji.  
- Koszt nowej nawierzchni to 2 000 000 zł, a założenie nowej instalacji wodociągowej to ok. 
50 000 zł i  proponuje aby zrobić to „raz, a porządnie”.  
- Ulica Staromiejska jest atrakcyjna  turystycznie. 
 
W związku z brakiem kolejnych wniosków dotyczących porządku obrad XXIII sesji Rady 
Miasta Sandomierza, Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – przystąpił do  
ustalenia porządku obrad dzisiejszej sesji: 
- Poddał pod głosowanie wniosek Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza – 
dotyczący zdjęcia z porządku obrad 7 projektów uchwał od punktu 26. do punktu 32. 
W wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, że Rada 
Miasta Sandomierza zdjęła z porządku obrad przyjęcie projektów uchwał – jak niżej: 
 
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  
      odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za  
      pojemnik.  
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie  
      odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki  
       letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- 
       wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 
28. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
      w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli   
       nieruchomości.  
29. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  
      Miasta  Sandomierza.  
30. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/252/2012 Rady Miasta  
      Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych  
      usług świadczonych przez Miasto Sandomierz w zakresie odbierania odpadów  
      komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz  
      wysokości cen za te usługi.  
31. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
      gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
32. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  
      gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości  
      oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji   
      elektronicznej.  
- Poddał pod głosowanie wniosek radnego – Pana Zbigniewa Rusaka – o zdjęcie z porządku 
obrad 2 projektów uchwał dotyczących remontu ulicy Staromiejskiej w Sandomierzu. 
W wyniku głosowania: 1 „za”, 19 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Pan Przewodniczący 
stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza nie przychyliła się do  wniosku radnego. 
- Poddał  pod głosowanie zamianę  punktu 7.  z punktem 8. Porządku obrad sesji (wniosek 
Skarbnika Miasta Sandomierza) i w wyniku  głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, przy  
1 „wstrzymującym się” się od głosu stwierdził, że wniosek uzyskał aprobatę Rady Miasta 
Sandomierza. 
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Następnie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-  Przedstawił i poddał pod głosowanie Porządek obrad XXIII sesji z uwzględnieniem  
przegłosowanych zmian. 
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Sandomierza Porządku obrad XXIII sesji Rady 
Miasta Sandomierza – jak niżej: 
         
  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
  2. Powołanie sekretarza obrad. 
  3. Przyjęcie porządku obrad. 
  4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
  5. Informacja o stanie bezrobocia i przeciwdziałaniu jego powstawania. 
  6. Informacja o działalności gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego) oraz   
      podmiotów, których Miasto jest fundatorem. 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
  8. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
15. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu  
      na  realizację  w 2016 roku  zadania pn.: „Wymiana nawierzchni na ulicy Staromiejskiej   
      w Sandomierzu”.  
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   
      Sandomierz na lata 2016-2029.  
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze  
       inkasa.  
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu 
      na  realizację w 2016 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw  
      Artystycznych w Sandomierzu oraz na wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych  
      projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej  
     „Porównania”. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.  
20. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.  
21. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.  
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.  
23. Podjęcie uchwały w zmieniającej uchwałę w sprawie określenia miejsc, w których  
      prowadzona jest targowiskowa  sprzedaż na terenie Sandomierza. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek  
      opłaty targowej. 
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do obiektu użyteczności  
      publicznej w Sandomierzu: Podziemnej Trasy Turystycznej.  
26. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu placów zabaw na terenie Miasta Sandomierza.  
27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
      oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2016.  
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu powoływania członków  
      oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  
29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/5/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
      11 grudnia  2014 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  
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       i ustalenia ich składów osobowych.  
30. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  
      o  działaniach  podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
31. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
32. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4   
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 03.03. 2016 roku do 13.04.2016 przedstawione 
na sesji Rady Miasta Sandomierza 13 kwietnia 2016 r. 

„Panie Przewodniczący, Szanowna  Rado, Szanowni Państwo, w okresie 
sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem 
zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miasta Sandomierza,  
a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz 
przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych. 
 
1.  Odebrano dokumentację techniczną dla zadania pn. „Remont podłogi w sali gimnastycznej 
w Gimnazjum nr 1 ”. 
2.  Trwa wykonywanie dokumentacji dla zadań: 

-        „Budowa parkingów przy ul. Browarnej”, 
-        „Remont pomieszczeń parteru Ratusza”, 
-        „Projekt organizacji ruchu dla obszaru Starego Miasta” 

3.  Trwa wykonywanie kosztorysu inwestorskiego dla robót remontowych w Przedszkolu nr 7 
w Sandomierzu. 

4.  Zawarto umowy na  wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań: 
-     „Remont ogrodzenia wokół szkoły i wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy  

w Szkole Podstawowej nr 4 ”, 
-     „Budowa parkingów przy ul. T. Króla 6-8”, 
-     „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i 11-go Listopada ”. 

5.  Zawarto umowy na wykonanie robót: 
 -        „Wykonanie awaryjne prac remontowych na drogach gminnych naszego miasta”, 
-        „Budowa oświetlenia na ulicy Okrzei ”, 
-        „Konserwacja oświetlenia stanowiącego własność PGE Dystrybucja”. 

6.  W trakcie realizacji są następujące roboty: 
-        „Wykonanie oznakowania pionowego dróg gminnych”. 

7.  Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę ulicy Zarzekowice. 
8.  Trwa procedura wyboru projektanta w drodze zaproszenia do składania ofert dla zadań: 

-        „Budowa ulicy II Pułku Piechoty Legionów”, 
-        „Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu”, 
-        „Budynek z pomieszczeniami tymczasowymi przy ul. Lubelskiej”. 

9.  Trwa procedura wyboru wykonawcy w drodze zaproszenia do składania ofert dla zadnia 
pn. „Remonty dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej”. 

10.  Ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Remonty dróg o nawierzchni asfaltowej”. 
  

1)    Ogłoszono konkurs „Bonum Publicum” Nagroda Burmistrza Miasta Sandomierza im. 
Aleksandra Patkowskiego - po trzech latach przerwy wznowiony został konkurs  
o „Bonum Publicum” Nagrodę Burmistrza Miasta Sandomierza im. Aleksandra 
Patkowskiego. Patronem Nagrody jest Aleksander Patkowski (1890-1942), nasz 
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krajan, znakomity regionalista, propagator idei otwartego, aktywnego społeczeństwa 
obywatelskiego, pedagog i pisarz. 

2)     8.03.2016 r. - Koncert „Tango Fogg” w Sandomierzu 
3)     13.03.2016 r. - Uroczystość ku czci pamięci ofiar terroru niemieckiego – uroczystość 

zorganizowana z inicjatywy Sandomierskiego Centrum Pamięci. 
4)     19.03.2016 r. - Wielkanocne spotkanie z tradycją w sandomierskim Zamku 
5)     31.03.2016 r. - Konkurs plastyczny pamięci o "Żołnierzach Wyklętych" 
6)     1.04.2016 r. - XVII Festiwal Piosenki Angielskiej Gimnazjów i Szkół 

Ponadgimnazjalnych Powiatu Sandomierskiego -   
7)     1.04.2016 r. - Pierwsze Ogólnopolskie imieniny Grażyny w Sandomierzu. 

Sport 
1)     19.03.2016 r. - XXI Halowy Turniej Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej   
2)     21.03.2016 r. – Sandomierz Biega - Ponad 200 uczestników wystartowało w biegu 

organizowanym przez MOSiR w Sandomierzu na powitanie wiosny. 
3)     3.04.2016 r. – Wiosenny Turniej Piłki Nożnej 

Promocja 
1)     7.03.2016 r. - Publikacja materiału promocyjnego miasta Sandomierza (zapowiedzi 

imprez) w tygodniku ogólnopolskim „Newsweek”. 
2)     8-12.03.2016 r. - Publikacja artykułu promocyjnego o Sandomierzu (w języku 

niemieckim) w specjalnym wydaniu magazynu „Wiadomości Turystyczne” 
przygotowanego na największe targi turystyczne w Europie – „ITB” w Berlinie, które 
odbyły się w bieżącym roku w dniach 8-12 marca. Publikacja była dystrybuowana 
bezpłatnie wśród zwiedzających targi. 

3)     18-20.03.2016 r. - Sandomierz na targach GLOBalnie w Katowicach - Urząd Miejski 
w Sandomierzu wziął udział w XXII Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu 
Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego „Glob 2016”. W targach GLOBalnie 2016 
udział wzięło ponad 100 wystawców z miast, regionów oraz z krajów z całej Europy  
i nie tylko m.in. Tunezja, Słowacja, Czechy, Węgry. 

4)   25.03.2016 r. – Promocja Bramy Opatowskiej - Na miejskiej stronie internetowej  
i portalach społecznościowych rozpoczęto promowanie ponownego otwarcia dla ruchu 
turystycznego jednego z najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce – 
Bramy Opatowskiej. 

 
Podpisano z 10 dłużnikami umowy rozkładające zaległości na raty, lub odraczające termin 

płatności dot. należności mających charakter cywilnoprawny (czynsz najmu lokali 
mieszkalnych, dzierżawa gruntu). 

Wydano 201 decyzji po zmianach w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości  
i rolnego. 

Wydano 147 zaświadczenia o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 
rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach, 

Wydano 206 abonamentów dot. strefy płatnego parkowania. 
 
Trwa sprzątanie miasta, wykonane zostały pierwsze nasadzenia, przygotowany jest 

harmonogram i koncepcje zagospodarowania zieleni w naszym mieście. 
Wszystkie wnioski złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeszły 

pozytywnie ocenę formalną. Trwają prace nad kolejnymi aplikacjami.” 
 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – podziękował Panu 
Burmistrzowi  za wypowiedź i zaprosił zebranych do dyskusji. 
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Pan Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza  

Powiedział, między innymi: 
- W Radzie Nadzorczej PEC Sandomierz zasiada prezes prywatnej firmy PSS, która ma 
zobowiązania finansowe wobec Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 
- Jak może być Prezesem Rady Nadzorczej osoba, która jest dłużnikiem tego 
przedsiębiorstwa, a powinna cyt.: „pilnować nad ekonomicznym funkcjonowaniem tej 
Spółki”. 
- Z odpowiedzi na złożoną interpelację wynika, że zobowiązania wobec PEC-u wynoszą 
4 400 000,00 zł, z tego 500 000,00 zł od osób prawnych. 
- W Sandomierzu są jedne z najwyższych opłat za centralne ogrzewanie i należy zastanowić 
się nad głęboką restrukturyzacją spółek miejskich, aby odciążyć mieszkańców. 
- Jako Wiceburmistrz Sandomierza przez 12 lat odpowiadał za gospodarkę komunalną. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Musi koniecznie sprostować, bo Radny – Pan  Zbigniew Rusak – oględnie  mówiąc – mija 
się z prawdą. 
- Zobowiązałem Prezesa PEC i Radę Nadzorczą do powołania komórki windykacyjnej, która 
powstała i która skutecznie ściąga zaległości. (między innymi zostały podpisane  
z dłużnikami  porozumienia umożliwiające spłatę zaległości np. rozłożenie na raty i inne). 
- Odnosząc się do kosztów:  wspólne działania Zarządu Spółki, rady nadzorczej i Burmistrza  
spowodowały, że już od maja br. stawka za energię cieplną w Sandomierzu będzie o 5%,  
a na Starym Mieście o 11 % niższa. 
 
Pan Jerzy Żyła - Radny Sandomierza 

Powiedział, że Mieszkańcy Miasta skarżą się na uszkodzenia pozimowe ulic i sugeruje 
dokonanie przeglądu ulic pod katem usterek. 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza  

Powiedział, że: 
-  Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przeprowadzili przegląd ulic i mamy pełną 
wiedzę na temat uszkodzeń pozimowych. 
-  Miasto jest w trakcie wyłaniania wykonawcy na remont istniejących ubytków oraz 
remontów bieżących nawierzchni ulic. 
 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że podczas posiedzeń 
dwóch komisji: Praworządności i Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, radni zostali 
poinformowani, że w porozumieniu z mieszkańcami swoich okręgów wyborczych mają za 
zadanie zgłaszać uzasadnione wnioski dotyczące uszkodzeń ulic w danym okręgu 
wyborczym.  

Pan Andrzej Anwajler - Radny Sandomierza 

Powiedział, między innymi: 
- Sprawy, o których mówił radny – Pan Zbigniew Rusak, były poruszane na posiedzeniu    
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.  
- W posiedzeniu w/w komisji  uczestniczył Prezes oraz Przedstawiciel Rady Nadzorczej  
PEC-u – Można było zadać dowolną ilość pytań, wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione. 
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- Radny – Pan Zbigniew Rusak, nie uczestniczył w posiedzeniu tej komisji (jest jej 
członkiem)  
 
Pan Zbigniew Rusak - Radny  Sandomierza  
 
Powiedział: 
- Każdy ma prawo zachorować lub cyt.: „nie być z innych przyczyn na komisji”. 
- Składa cyt.: „interpelacji bardzo dużo i interesuję się tymi problemami”. 
 
Ad.5 
Informacja o stanie bezrobocia i przeciwdziałaniu jego powstawania. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o zabranie głosu Panią Joannę 
Chlastawę – Pracownika Powiatowego Urzędu Pracy, która w imieniu Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu - Pana Mariana J. Łatkowskiego - przedstawi 
Informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie sandomierskim, gminie Sandomierz oraz 
przeciwdziałaniu jego powstawania.   
 
Pani Joanna Chlastawa – pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu 
 
Przedstawiła Informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie sandomierskim, gminie 
Sandomierz oraz przeciwdziałaniu  jego powstawania. (jak załącznik do protokołu)   
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
Powiedział: 
-  Dziękuję za wieloletnią współpracę. 
-  Zarówno Urząd Miejski, jak i jednostki mu podporządkowane często korzystają z pracy 
stażystów, praktykantów. 
  
Pan Marceli Czerwiński - Radny Sandomierza 
 
– Zapytał: czy szkoły zawodowe aktywnie współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy 
zwłaszcza w sprawie ew. nowych kierunków kształcenia ?  
 
Pani Joanna Chlastawa – pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu  
 
Powiedziała: 
- Wszelkiego rodzaju nowe kierunki, które mają być wdrażane w poszczególnych szkołach, są 
opiniowane przez Powiatową Radę Zatrudnienia, która jest ciałem doradczym Starosty. 
- W skład w/w Rady wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych, organizacji 
pracodawców, organizacji związków zawodowych, również zainteresowani dyrektorzy szkół. 
-  Inicjatywa utworzenia nowego kierunku kształcenia jest opiniowana przez Powiatową Radę 
Zatrudnienia (opinię poprzedza wstępna analiza pod kątem potrzeb lokalnego rynku pracy). 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi: 
- Do uzyskania stosownej informacji i opinii o wprowadzanym nowym kierunku studiów 
zobowiązane jest również szkolnictwo wyższe (dot. studiów licencjackich, inżynierskich oraz 
podyplomowych).  
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– Dziękuję za wyczerpującą informację i za stopę bezrobocia poniżej 10% (i liczy, że jeszcze 
spadnie).  
- Nie mógł być obecny Jerzy Niziałek – Prezes Fundacji Sandomierskiej, ale stosowne 
wyjaśnienia i informacje związane z działalności Fundacji Sandomierskiej zostały zgodnie  
z procedurą złożone na ręce radnych. 
-  Wita przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Sandomierzu i ma nadzieję, że wszelkie 
wątpliwości związane z procedowaniem uchwał budżetowych ważnych dla Powiatu i Miasta, 
ale też mieszkańców, będą rozwiane.  
- Od tej chwili Rada Miasta Sandomierza obradować będzie w 19-osobowym składzie – 
Radna - Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – nieobecność usprawiedliwiona). 
 
Ad. 6 
Informacja o działalności gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego)  oraz  
podmiotów, których Miasto jest fundatorem. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział, między innymi: 
- Informacje dotyczące działalności Spółek oraz podmiotów, których miasto jest fundatorem  
zostały złożone w Biurze Rady Miasta Sandomierza i były do wglądu. 
- Komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza analizowały w/w materiały. 
- Poprosił o dyskusję. 
 
Pan Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza 
 
Zwracając się do Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Sandomierzu zapytał: 
- O sprawy sądowe skierowane przeciwko Spółce (i wyroki, które zapadły w tych sprawach) 
-  Jakiej wysokości są to zobowiązania i czego dotyczą ? 
 
Pan Kazimierz Stolarski – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 
 
Powiedział, między innymi: 
- W czerwcu br. został wyznaczony termin rozprawy dotyczącej należności za wody opadowe  
- Firma skarżąca twierdzi, że od 2012 roku Spółka PGKiM pobierała te opłaty  
w sposób nienależny.  
- Innych spraw sądowych w tym momencie nie ma.  
- W 2014 roku firma WOD-KAN z Poznania (a ściślej syndyk masy upadłościowej) 
stwierdził, że należności z tytułów kar umownych, które PGKiM naliczyło firmie WOD-KAN  
w roku 2012 zostały naliczone w sposób nieuzasadniony i ten proces spółka PGKiM 
przegrała.  
Sumaryczna kwota, to ok. 440 000 zł, z czego kary, które były naliczone to ok. 270 000 zł. 
 
Pan Zbigniew Rusak - Radny  Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- W Kielcach w sądzie toczy się proces w sprawie naliczania opłaty za kanalizację burzową, 
która - sądząc z dotychczasowych  wyroków - jest naliczana niezgodnie z prawem. 
- Chodzi o bardzo duże kwoty płacone rokrocznie przez przedsiębiorców, przez instytucje 
podległe gminie. 
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- Jak Spółka PGKiM wywiąże się z ew. wyroków nakazujących zwrot nienależnie pobranych  
opłat? 
- Ponadto PGKiM w lutym br. wysłało do wszystkich odbiorców faktury bez podstawy 
prawnej (Nie było zawartych aneksów do umów, więc należności z tych faktur są niezasadne) 
 
Pan Kazimierz Stolarski – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej  
 
Powiedział, między innymi: 
- Wyrok nie jest jeszcze znany – zapadnie w czerwcu. 
- Spółka PGKiM działa w granicach prawa i nie może zaniechać realizacji przyjętych przez 
Radę Miasta Sandomierza uchwał, w tym gospodarowania wodami opadowymi. 
- Do każdego z podmiotów wysłano aneks wraz z fakturami zgodnie z prawem (jest opinia 
prawna). 
  
Pan Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza  
 
Przedstawił kalendarz korespondencji pomiędzy Spółką PGKiM, a zainteresowanymi 
podmiotami. 
 
Pan Kazimierz Stolarski – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej  
 
Powiedział między innymi, że terminy zostały zachowane, zarówno w przypadku faktur, jak  
i aneksów. 
 
Następnie Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta, powiedział: 
– Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług były omawiane 
informacje dot. Sprawozdania z działalności Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku 
Hurtowego.  
W/w Sprawozdanie niestety nie zostało przyjęte. Prezes SORH Spółka Akcyjna nie był 
obecny na posiedzeniu Komisji.  
- Udziela głosu obecnemu na sali Panu Wacławowi Pintalowi - Prezesowi Wydawnictwa 
Samorządowego Sp. z. o. o. 
  
Pan Wacław Pintal - Prezes Rady Nadzorczej Zarządu Wydawnictwa Samorządowego 
Sp. z  o. o. w Tarnobrzegu 
Powiedział, między innymi: 
- Prezesem Prezes Rady Nadzorczej Zarządu Wydawnictwa Samorządowego Sp. z o.o.  
w Tarnobrzegu został 1 sierpnia 2015 roku. 
- Przedstawi  Sprawozdanie z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do  
31 grudnia 2014 roku, (Pani Prezes Wiesława Skowrońska zakończyła swoją działalność w 
lipcu ubiegłego roku i nie złożyła w/w sprawozdania z powodu choroby).  
Następnie Pan Wacław Pintal odczytał Sprawozdanie z działalności Spółki w okresie od  
1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku (jak załącznik do protokołu). 
  
Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
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- „Mam pytanie do Prezesa Spółki PGKiM. spółka prowadzi projekt pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Sandomierza”.  
- Projekt miał być realizowany w latach 2007-2013 – Zatem: czy został zakończony? 
- Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? 
 
Pan Kazimierz Stolarski – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
 i Mieszkaniowej 
 
Powiedział, między innymi: 
- Fizycznie ten projekt jest już zrealizowany - trwają jeszcze prace związane 
z pewnymi zmianami technicznymi. 
- W tym miesiącu zostały domknięte wszelkiego rodzaju rozliczenia z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach .  
- Wniosek o płatność został już wysłany i być może jeszcze w tym miesiącu nastąpi wypłata. 
 
Pan Robert Kurosz -Radny 
 
Powiedział: 
- Projekt się więc nie zakończył i nie jest zamknięty.  
- Złoży interpelację dotyczącą tego projektu. 
- Zapytał: Czy wszystkie współczynniki przy realizacji tego projektu zostały spełnione ? 
 
Pan Kazimierz Stolarski – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
 i Mieszkaniowej  
 
Powiedział:  Jeśli chodzi o kwestie rozliczeń, na podstawie których Spółka dostała dotację  
z Wojewódzkiego Funduszu, zapisane w warunkach projektowych, to są one spełnione. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta poprosił o zabranie głosu Dyrektora  
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu – dr. Dominika Abłamowicza. 
 
dr Dominik Abłamowicz – Dyrektor Muzeum Okr ęgowego w Sandomierzu  
 
Powiedział, między innymi: 
– W  końcu minionego i na początku tego roku Muzeum złożyło wnioski dla aż 11 projektów 
grantowych, w tym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
–  cyt.: „5 grantów uzyskaliśmy”: zakup kolekcji obrazów Jerzego Potrzebowskiego, 
utworzenie pracowni konserwatorskiej, grant dla działu etnograficznego, objazdowe muzeum 
archeologiczne, poszukiwanie siedziby rodu Zawiszy Czarnego w Garbowie.  
- Niestety, Muzeum nie otrzymało dofinansowania z funduszy szwajcarskich (dot.  
unowocześnienia strony internetowej, zakupu serwera oraz zakupu programu do 
inwentaryzacji oraz archiwizacji zabytków).  
- Został również złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego związany  
z rewitalizacją naszego Zamku, a także adaptacją pomieszczeń, czy też zamontowaniem 
windy. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Na ręce Dyrektora Muzeum złożył podziękowania  za dotychczasową działalność Muzeum, 
za wiele cennych inicjatyw, w tym również za konferencję, która dotyczyła represji 
komunistycznych wobec żołnierzy podziemia niepodległościowego. 
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- Poprosił o zabranie głosu Panią Sylwię Rybacką – Dyrektora Fundacji Kultury Ziemi 
Sandomierskiej. 
  
Pani Sylwia Rybacka – Dyrektor Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej 
 
Powiedziała, między innymi: 
- W marcu ubiegłego roku budżet Sandomierza desygnował środki do naszej Fundacji.  
- Nikt z Zarządu Fundacji nie pobiera uposażenia.  
- Gmina musi wraz z podległymi jej instytucjami realizować zadania zarówno z zakresu 
rozrywki, jak również kultury 
-  fundacja ukierunkowana jest na kulturę. Skupiamy się, by działać nie tyle ilościowo, co 
jakościowo.  
- Fundacja zajmuje się organizowaniem zarówno imprez cyklicznych, jak również wydarzeń 
jednorazowych, silnie jednak oddziałujących i wzbudzających zainteresowanie w kręgu 
kulturalnym. Staramy się działać nie tyle w alternatywie, co wielowymiarowości 
Sandomierza i jego oferty kulturalnej.  
 
-„Proszę śledzić nasze działania i zapraszamy na imprezy.” 

 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Podziękował za wystąpienie i zapewnił, że z pewnością Państwo radni skorzystają  
z zaproszeń.  
- Zapytał o ew. wnioski, uwagi, do przedstawionych Sprawozdań – Brak zgłoszeń. 
- Powiedział, że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, 
głos zabierze radca Prawny UM – Pani Bernadetta Marek-Fołta.  
 
Pani Bernadetta Marek-Fołta - Radca prawny  UM 
 
Powiedziała, że ostatnio zaszły zmiany, został opublikowany tekst jednolity ustawy  
o samorządzie gminnym i należy w dostarczonych w terminie wcześniejszym projektach 
uchwał  w podstawie prawnej zaktualizować zapis. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, aby te zmiany 
potraktować jak autopoprawkę Burmistrza Sandomierza.  
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje merytoryczne 
Rady Miasta. 
  
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
  
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 
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Uchwały Nr XXIII/232/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje merytoryczne 
Rady Miasta  Sandomierza. 
  
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
  
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 
 

Uchwały Nr XXIII/233/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje merytoryczne 
Rady Miasta. 
  
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – otwiera dyskusję nad projektem uchwały. 
  
Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Przypomina, że na początku VII kadencji Sandomierskie Centrum Kultury zgłosiło 
zapotrzebowanie na dużo wyższą kwotę niż otrzymało. 
- Nikt z Radnych nie kwestionował potrzeb SCK, a dzisiejsza uchwała zwiększa ten budżet. 
 - Ma nadzieję, że pieniądze zebrane z Bramy Opatowskiej wrócą do budżetu miasta.  
  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta:  
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXIII/234/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
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Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje merytoryczne 
Rady Miasta. 
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że 
komisja, której  przewodniczył, zaopiniowała projekt uchwały negatywnie (brak pełnej 
wiedzy uzasadniającej zmianę). 
 
Pan Jerzy Żyła – radny Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Sprawa została wyjaśniona na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 
- Przy pracach nad budżetem 2016 został pomniejszony budżet dla Miejskiej Biblioteki 
Publicznej z jednoczesnym zapewnieniem, iż w ciągu roku zostaną wygospodarowane  
fundusze, które Biblioteka otrzyma (na uzasadnione potrzeby). 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że opinia komisji nie jest 
wiążąca i radni mają prawo zagłosować zgodnie z własnym sumieniem. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta:  
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXIII/235/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje merytoryczne 
Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów wyjaśnił, że 
wspólnie z w/w komisją projekt opiniowała również Komisja Gospodarki Przestrzennej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa (której jest Przewodniczącym) i obydwie zaopiniowały 
projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

 
Uchwały Nr XXIII/236/2016 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
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Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
 Powiedział: 
- Państwo radni otrzymali II wersję uzasadnienia (doprecyzowany cel zmiany w budżecie) 
- Treść projektu uchwały nie zmienia się. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisji merytorycznych 
Rady Miasta. 
  
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – zaprosił do dyskusji. 
 
Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały, środki finansowe będą przeznaczone na 
wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji pływalni krytej.  
- Czy nie należało również uwzględnić funduszy na niezbędne bieżące remonty, które prezes 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji chciałby wykonać ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Możliwości finansowe pozwalają na wykonywanie bieżących remontów. 
- Generalnie chodzi jednak o kompleksowe wykonanie dokumentacji na remont całej 
pływalni. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta:  
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

 
Uchwały Nr XXIII/237/2016 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisji merytorycznych 
Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, opiniowano projekt 
uchwały wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska  
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i Rolnictwa i obydwie komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – zaprosił zebranych do dyskusji. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

 
Uchwały Nr XXIII/238/2016 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 
 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Zwrócił się o zwiększenie w projekcie uchwały kwoty z 400 000,00 zł na 480 000,00 zł  
- Konsekwentnie należy również dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz  
doprecyzować uzasadnienie. 
 
Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji wspólnej: Gospodarki Przestrzennej, Ochrony  
Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Budżetu i Finansów - opinia pozytywna. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  – powiedział, między innymi: 
- Na sali obrad obecni są przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, głównego 
realizatora tej inwestycji (ulica Staromiejska podlega zarządowi tego Organu).  
- Pan Burmistrz na spotkaniach podkreślał znaczącą rolę w pozyskaniu środków na ten cel 
naszego sandomierskiego Posła na Sejm RP – Pana Marka Kwitka. 
- Zarówno Radni jak i Pan Burmistrz zajęli jedno stanowisko w kwestii wsparcia finansowego 
tego przedsięwzięcia. 
 
Pan Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza 
 
 Powiedział, między innymi: 
- Wnosił na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów uwagi dotyczące budowy kanalizacji 
sanitarnej, dodatkowo wnioskuje, aby w uzasadnieniu dopisać dodatkowo modernizację 
instalacji wodociągowej, cyt.: „i wymianę rurociągu wodociągowego”.  
- Kwota, która jest przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej – 180 000 zł – po 
wyłonieniu wykonawcy z pewnością będzie dużo niższa, a wymiana wodociągów, to koszt 
ok. 50 000 zł, nie więcej.  
- Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z pewnością wie, że przy 
zastosowaniu dostępnej technologii wymiana wodociągu na tym odcinku nie będzie droższa.  
- Mając na uwadze, że instalacja ma ok. 30 lat, to nikt nie jest w stanie zagwarantować, że nie 
ulegnie ona awarii.  
 
W związku z wnioskiem formalnym Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  
poprosił o zabranie głosu Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza.  
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Zwrócił się z prośbą o zabranie głosu w tej sprawie Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu - Pana Kazimierza Stolarskiego oraz Pana 
Piotra Martyniaka - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu. 
  
Pan Kazimierz Stolarski - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu 
 
Powiedział, między innymi: 
 - W Sandomierzu rocznie występuje ok. 80 awarii sieci wodociągowych.  
- Prowadzone są statystyki dotyczące awaryjności na poszczególnych ulicach – tam, gdzie 
współczynniki awaryjności były wyższe, dokonywano wymiany rurociągów. 
- W przypadku ulicy Staromiejskiej, współczynnik awaryjności jest niższy, niż w innych 
rejonach Sandomierza. Kilka lat temu prowadzono tam przyłącze do sieci wodociągowej  
i należałoby sobie życzyć, aby instalacje w innych rejonach miasta były tak dobrej jakości.  
- Nikt rozsądny nie jest w stanie zagwarantować, że awarii nie będzie. 
  
Pan Piotr Martyniak – Dyrektor Zarz ądu Dróg Powiatowych w Sandomierzu  
 
Powiedział, między innymi 
– Według projektu (na zlecenie Miasta Sandomierz) przebudowa wodociągu miała kosztować 
264 000 zł. 
- Niewątpliwie dobrze jest, gdy przed położeniem nowej nawierzchni wymienia się wszystko 
pod tą nawierzchnią. 
- Powiat nie może współfinansować wodociągów, kanalizacji burzowej, czy sanitarnej. 
  
 Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Mieszka przy tej ulicy i do tego wodociągu podłączał się 25 lat temu (jest on zrobiony  
z żeliwa)  
- Zapewnia, że nie należy się martwić o stan wodociągu, choć ryzyko awarii istnieje zawsze. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Poddał pod głosowanie wniosek formalny Radnego – Pana  Zbigniewa Rusaka:  
w uzasadnieniu  do projektu uchwały po  cyt.: „na budowę kanalizacji sanitarnej”, dopisać:  
„i wymianę rurociągu wodociągowego”. 
- W wyniku głosowania: 1 „za”, 15 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”, stwierdził odrzucenie 
przez Radę Miasta wniosku formalnego Radnego - Zbigniewa Rusaka. 
 
Pan Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej mówi nieprawdę. 
- Brak gospodarności. 



 

18 

 

 
- Należy mieć na uwadze, że tam przebiega szlak turystyczny, nie jest to droga podrzędna, 
boczna czy osiedlowa. 
 
 Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
– Prosi Pana Dyrektora o przypilnowanie jakości wykonania robót i prawdziwy nadzór nad tą 
inwestycją.  
-  3 lata temu na ulicy Staromiejskiej była wymieniana nawierzchnia . Efekt tej wymiany 
widzimy (ludzie na dole urywają miski olejowe w samochodach). 
- Droga była gruntownie modernizowana, a dwa samochody ciężarowe zjeżdżające z ulicy 
Staromiejskiej w stronę Rokitka nie są w stanie się tam zmieścić. 
-  Na ulicy Rokitek w grudniu malowano znaki poziome, które zdążyły już wyblaknąć. 
  
Pan Marceli Czerwiński – Radny  
 
Powiedział, miedzy innymi: 
– Od 20 lat trwają dyskusje na temat tej drogi. 
-  Teraz będzie ułożona kostka brukowa, będzie chodnik, że będzie można przejść.  
-  Dziękuje Urzędowi Wojewódzkiemu, Staroście,  Burmistrzowi i radnym, cyt.: „że będzie to 
dobra, poczciwa ulica z chodnikami”. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 
rok 
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXIII/239/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu 
na realizację w 2016 roku zadania pn. „Wymiana nawierzchni na ulicy Staromiejskiej  
w Sandomierzu”. 
  
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
Wniósł o zwiększenie kwoty o 80 000 zł, która bilansuje to zadanie oraz wprowadzenie 
stosownego zapisu w uzasadnieniu do projektu uchwały. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie odpowiednich komisji 
merytorycznych Rady Miasta. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług - 
opinia pozytywna.  
Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów: opiniowano projekt 
uchwały wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa i obydwie komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
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Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

 
Uchwały Nr XXIII/240/2016 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację  
w 2016 roku zadania pn. „Wymiana nawierzchni na ulicy Staromiejskiej  
w Sandomierzu”. 
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2016-2029. 
  
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że konsekwencją będzie zmiana w tabeli na stronie 9 kwotę zmniejszającą  
o 80 000 zł w pozycji Nowe wydatki inwestycyjne i zwiększającą w pozycji Wydatki 
majątkowe w formie dotacji o 80 000 zł (autopoprawka). 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  – poprosił o opinie odpowiednich komisji 
merytorycznych Rady Miasta. 
  
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu 
i Usług – opinia pozytywna. 
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
  

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

 
Uchwały Nr XXIII/241/2016 

w sprawie zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029. 

 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta zarządził 10-ciominutową przerwę 
w obradach XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza 
 

* * * 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – wznowił obrady XXIII sesji Rady Miasta 
Sandomierza  
- Stwierdził quorum - na sali obrad obecnych jest 14 Radnych. 
Nieobecni radni: Andrzej Gleń, Mariola Stępień, Robert Kurosz, Jerzy Żyła, Sylwester Łatka. 
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Ad. 17 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze 
inkasa. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie odpowiednich komisji 
merytorycznych Rady Miasta. 
  
Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia wspólna  
z Komisją Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług - opinia pozytywna. 
  

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: 
- W §1 projektu uchwały dopisuje się pkt. 4 w brzmieniu: „Panią Magdalenę Żukowską 
pracownik Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,”  
- Powyższe usprawni pracę Urzędu w odpowiednim Wydziale. 
  

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
 
W wyniku głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

 
Uchwały Nr XXIII/242/2016 

zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. 
 
Ad. 18 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu 
na realizację w 2016 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw 
Artystycznych w Sandomierzu oraz na wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych 
projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej 
„Porównania” 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie odpowiednich komisji 
merytorycznych Rady Miasta, 
- z powodu nieobecności przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Nauki, 
Oświaty, Kultury i Sportu, Pan Robert Pytka, jako jej członek stwierdził, że Komisja 
zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia 
pozytywna. 
  

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXIII/243/2016  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację  
w 2016 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych  
w Sandomierzu oraz na wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych projektu 
związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania” 
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Ad. 19 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie odpowiednich komisji 
merytorycznych Rady Miasta. 
  
Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia wspólna  
z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta, 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
- W wyniku głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXIII/244/2016 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych 

 
Ad. 20 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie odpowiednich komisji 
merytorycznych Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia wspólna  
z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa opinia pozytywna. 
  
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta, 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
 
- Procedować będzie 15 Radnych – na salę obrad  powrócił radny – Pan Sylwester Łatka. 
 
W wyniku głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXIII/245/2016 
w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej 

 
Ad. 21 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie odpowiednich komisji 
merytorycznych Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta, 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
 
- W wyniku głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXIII/246/2016 
w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej 
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- Do obrad XXIII Sesji Rady Miasta Sandomierz dołącza jeden radny – Pan Robert Kurosz. 
Procedować będzie 16 Radnych. 
 
Ad. 22 
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie odpowiednich komisji 
merytorycznych Rady Miasta. 
  
Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia wspólna  
z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
  
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta, 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
W wyniku głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXIII/247/2016 
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej 

 
Ad. 23 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia miejsc, w których 
prowadzona jest targowiskowa sprzedaż na terenie Sandomierza. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie odpowiednich komisji 
merytorycznych Rady Miasta. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu 
i Usług – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
  

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta, 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
- W wyniku głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXIII/248/2016 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia miejsc, w których prowadzona jest 

targowiskowa sprzedaż na terenie Sandomierza. 
 
Ad. 24 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek 
opłaty targowej. 
  
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział: 
– Zgłasza autopoprawkę: prosi o wykreślenie w załączniku nr 2 pozycji 13, z uwagi na to, że 
sprawy związane z rezerwacją będą zapisane w umowie między spółką, a Gminą.  
Dotyczy to samej rezerwacji i kosztów z nią związanych. Nie możemy tego ująć w tabeli 
dziennych stawek, bo te zapisy nimi nie są i będzie to ściśle określone w umowie.  
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie odpowiednich komisji 
merytorycznych Rady Miasta. 
 
 Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu 
i Usług – opinia pozytywna. 
 Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia 
wspólna z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opinia 
pozytywna. 
 
Pan Sylwester Łatka – Radny:  
Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, myślę, że jeszcze w przyszłym roku znajdziemy sposób na 
uregulowanie tych rezerwacji, chodzi mi o to, by kupcy jednak handlowali na rynku i był 
większy dochód dla naszego miasta. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza: Ale ta uchwała dotyczy placu przy ul. 
Przemysłowej. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
 
- Do obrad XXIII Sesji Rady Miasta Sandomierz dołącza troje radnych – Pani Mariola 
Stępień, Pan Jerzy Żyła, Pan Andrzej Gleń. Procedować będzie 19 Radnych. 
 
W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, Przewodniczący Rady 
Miasta stwierdził podjęcie przez Radę Miasta 
 

Uchwały Nr XXIII/249/2016 
w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej 

 
Ad. 25 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do obiektu użyteczności 
publicznej w Sandomierzu: Podziemnej Trasy Turystycznej. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie odpowiednich komisji 
merytorycznych Rady Miasta. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu 
i Usług – komisja nie zajęła stanowiska w tej sprawie i zdecydowała, że komisja zajmie takie 
stanowisko, jak Komisja Budżetu i Finansów. 
Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
  

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
– Wnosi  o autopoprawkę – Proszę o dopisanie w uzasadnieniu jednego zdania. Uchwała,  
o której mówimy, dotyczy Bramy Opatowskiej i Trasy Podziemnej. W tej chwili Gmina jest 
we władaniu również Bramy Opatowskiej, tam chcemy wprowadzić pewne zmiany, zdanie do 
zmiany w uzasadnieniu brzmi: W niniejszej uchwale pozostają bez zmian jedynie stawki opłat 
za wstęp do obiektu Podziemnej Trasy Turystycznej.  
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Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXIII/250/2016 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do obiektu użyteczności publicznej 

w Sandomierzu: Podziemnej Trasy Turystycznej 
 
Ad. 26  
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu placów zabaw na terenie Miasta Sandomierza. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie odpowiednich komisji 
merytorycznych Rady Miasta. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu 
i Usług – opinia pozytywna. 
 

Pan Robert Kurosz – Radny 
 
 – Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, dziękuję, że w końcu dla wszystkich placów zabaw  
w Sandomierzu zostanie stworzony jeden regulamin porządkowy. Prosiłem również  
o zamieszczenie tam nr telefonów. Ich nie było i nie ma. Przypominałem o tym już na 
poprzedniej sesji. 
  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta, 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXIII/251/2016 
w sprawie regulaminu placów zabaw na terenie Miasta Sandomierza 

 
Ad. 27  
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2016. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie odpowiednich komisji 
merytorycznych Rady Miasta. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu 
i Usług – opinia pozytywna. 
  

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania :19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXIII/252/2016 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2016. 
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Ad. 28  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu powoływania członków 
oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie odpowiednich komisji 
merytorycznych Rady Miasta. 
 
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
  

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

 
Uchwały Nr XXIII/253/2016 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji 
i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 
Ad. 29 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/5/2014 Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta 
Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta : 
-  W związku z wpłynięciem na moje ręce pisma Radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek, iż 
ze względów osobistych złożyła rezygnację z członkostwa w: Komisji Opieki Społecznej, 
Ochrony Rodziny i Zdrowia, Komisji Komunalnej, Handlu i Usług oraz Komisji Polityki 
Mieszkaniowej, niniejsza uchwała porządkuje składy osobowe w/w Komisji Rady Miasta. 
 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXIII/254/2016 
zmieniającej uchwałę Nr III/5/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 11 grudnia 2014 
roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich 

składów osobowych 
 

Ad. 30 
Komunikaty i Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował o pismach, które wpłynęły 
do biura Rady Miasta Sandomierza, w tym  między innymi: 
 
- Rodziców sześciolatków z prawobrzeżnej części Sandomierza w sprawie możliwości 
kontynuowania nauki przez dzieci w przedszkolu nr 5 (przedstawicieli gościmy na dzisiejszej 
sesji), 
- Pan L. B.*)  wnioskuje o remont dachu kamienicy przy ulicy Rynek 24 i 25 (przesunięcie 
środków zaplanowanych w budżecie na budowę parkingu przy ulicy Browarnej), 
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- Państwo W. i T. G.*) zwrócili się z prośbą o przekazanie domu jednorodzinnego 
ufundowanego przez sponsora – Pana R. K.*) z Krakowa. 
- Skarga Państwa H. i M. F.*) na uchwałę z 18 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Chwałki 
 - Pan W.W. i Pani A. W.*) zakwestionowali zasadność zapisów obowiązkowego posiadania 
zameldowania na terenie gminy, co wyklucza możliwości ubiegania się o wynajem 
nieruchomości z zasobów gminy. 
- Pani Wojewoda Świętokrzyski przesłała pismo z załączoną anonimową skargą na 
działalność Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  – Pana Andrzeja Bolewskiego 
( naruszenie art. 24 f  ustawy o samorządzie gminnym). 

W/w  pismo zostało skierowane do Komisji Rewizyjnej z prośbą o rozpatrzenie  oraz 
przedstawienie opinii prawnej. 
- Środowiskowy Dom Samopomocy wystąpił do Państwa Radnych z prośbą o wsparcie 
konkursu tańca osób niepełnosprawnych. 
- Starosta Sandomierski przesłał informację wyjaśniającą kwestię wykonania remontów  
w latach 2008-2015 w budynku mieszkalnym przy ulicy Mariackiej 3 w Sandomierzu. 
 
Następnie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Podziękował radnym: Pani Wiesławie Sabat, Panom: Andrzejowi Anwajlerowi, Piotrowi 
Chojnackiemu, Januszowi Czajce, Wojciechowi Czerwcowi, Tomaszowi Frańczakowi, 
Andrzejowi Lebidzie, Piotrowi Majewskiemu, Marcinowi Marcowi, cyt.: „no i moja skromna 
osoba”, za wsparcie uczniów I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum  
w Sandomierzu, przy realizacji bardzo interesującego projekt pn.: Moje pierwsze 5 minut,.  
Na podkreślenie zasługuje fakt, że jeden z uczniów biorący udział w tym projekcie - to 
nominowany w kategorii Nadzieja Sandomierza Konrad Mazur, bardzo utalentowany, 
wszechstronnie uzdolniony uczeń klasy I Liceum Ogólnokształcącego Collegium 
Gostomianum. 
- Przypomniał, że do 30 kwietnia br  Państwo radni  mają czas na złożenie oświadczeń 
majątkowych.  
- Podziękował Dyrekcji Gimnazjum Nr I za organizację turnieju piłkarskiego – cyt.: „Grupa 
Samorządowców zajęła zaszczytne III miejsce, gratuluję wszystkim, którzy się odważyli  
i walczyli w tej sportowej rywalizacji z uczniami, nauczycielami i rodzicami, dając bardzo 
dobry przykład”. 
- Zaprosił zainteresowanych na: otwarcie sezonu turystycznego podczas najbliższego  
weekendu, turniej karate organizowany przez nasze Stowarzyszenie w Hali Sportowej przy 
ulicy Patkowskiego oraz na jubileuszowy Turniej Tenisa Stołowego. 
Również cyt.: „Dotarło zaproszenie z Parafii pod wezwaniem św. Józefa na uroczystość 
intronizacji, która odbędzie się w przyszłą środę – 20 kwietnia”. 
 
Następnie Pan Przewodniczący przedstawił w skrócie treść złożonych przez radnych 
Sandomierza  interpelacji w okresie międzysesyjnym oraz otrzymane  na nie odpowiedzi. 
  
Ad. 31 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
 
Radni: Pan Zbigniew Rusak, Robert Kurosz, Marcin Marzec, Piotr Majewski, Andrzej 
Lebida,  Piotr Chojnacki oraz Wiesława Sabat złożyli interpelacje na piśmie, na ręce Pana 
Roberta Pytki – Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza oraz werbalnie (przekazane 
pismem Panu Markowi Bronkowskiemu – Burmistrzowi Sandomierza) - jak Załączniki do 
protokołu. 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – udzielił głosu Pani M. C.*) 
– Mieszkance Sandomierza. 
 
Pani M. C.*) – Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała między innymi: 
- W imieniu Rodziców z prawobrzeżnej części miasta zwraca się z prośbą o umożliwienie 
uczęszczania 3-letnim dzieciom do przedszkola nr 5 w Sandomierzu. 
- Budynek jest nowy, jest pomieszczenie, które można zaadaptować na salę lekcyjną, co 
pozwoli na zwiększenie liczby przedszkolaków ze 120 do 140. 
 - cyt.: „Gmina Sandomierz stworzyła żłobek w naszym Przedszkolu, przeznaczono 2 spore 
pomieszczenia. Gdyby nie ten fakt, dziś nie mielibyśmy problemu z miejscami dla naszych 
przedszkolaków. Żłobek jest również potrzebny w mieście i tego nie negujemy - uważamy 
jednakże, że edukacja dzieci powinna być priorytetem.” 
- O potrzebie wysłuchania głosu Mieszkańców i pokazanie, że są dla Was ważni i robicie 
wszystko, by żyło nam się lepiej.  
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
-  Prawdą jest, że dla 3-latków nie ma miejsca w Przedszkolu nr 5 dlatego, że część  
Rodziców zadecydowała o pozostawieniu dzieci 6-letnich w tym przedszkolu. 
- Zostały podjęte działania, aby utworzyć dwie grupy w Przedszkolu Nr 3 i problem 3-latków 
zostałby rozwiązany, ale Rodzice nie są zainteresowani tą opcją.  
 - Obecnie została podjęta decyzja o zaadaptowaniu jednej z sal na I piętrze w Przedszkolu Nr 
5, ale z uwagi na bezpieczeństwo dzieci trzeba tam umiejscowić starszą grupę wiekową. 
- Trudno powiedzieć kiedy sprawa zostanie rozwiązana. 
 
Ad. 32 
Zamknięcie obrad. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął  XXIII sesję Rady Miasta Sandomierza. 
 

                                                                                    Robert Pytka 
                                                                                    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. 


