
Protokół Nr 45 

z XLV sesji Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 20 lipca 2017 roku 

 

 

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00 

Godzina zakończenia sesji: 13:15 

Sesję otworzył, prowadził i zamknął Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.  

 

Ad. 1  

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: „Otwieram 

XLV sesję Rady Miasta Sandomierza”. 

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie listy obecności stwierdził quorum obecnych było 

12 radnych.  

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Dodał, że dwóch radnych uprzedziło o swoim spóźnieniu. Nieobecni radni: Pan Wojciech 

Czerwiec, Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek, Pan Sylwester Łatka, Pan Marcin Marzec, Pan 

Robert Pytka, Pani Mariola Stępień. Radni usprawiedliwieni. 

Usprawiedliwienia radnych stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 

Na XLV sesji Rady Miasta Sandomierza obecni byli: Burmistrz Miasta Sandomierza Pan Marek 

Bronkowski, Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza Pani Katarzyna Zioło, Sekretarz Miasta 

Sandomierza Pan Andrzej Gajewski oraz Skarbnik Miasta Sandomierza Pani Barbara Grębowiec. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przywitał wszystkich radnych oraz 

przybyłych mieszkańców.   

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 2 

Powołanie sekretarza obrad. 

 

Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta zaproponował na sekretarza obrad Radną 

Wiesławę Sabat. Radna Wiesława Sabat wyraziła zgodę. Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady 

Miasta zarządził głosowanie za kandydaturą radnej Wiesławy Sabat.  

 

Wynik głosowania:  

„za” 12 radnych; 

„przeciw” 0 radnych;  

„wstrzymujących się” 0 radnych.  

 

Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wybór radnej Wiesławy Sabat na 

sekretarza obrad. 

 

Ad. 3  

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta przedstawił porządek obrad, jak niżej:  
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1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołów z XLI i XLIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy 

Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.  

15. 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.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza.   

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków 

opadowych i roztopowych.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik 

przyrody.  

19. Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XLV/392/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku                         

w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych                

w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miejska Sandomierz oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres 

do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza uprawnień                      

w zakresie ustalania wysokości opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni 

oddanych w trwały zarząd przedszkolom i szkołom, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Sandomierz. 

21. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

22. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  

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

24. Zamknięcie obrad. 

 

Głos zabrał Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza, który poprosił o zdjęcie z porządku 

obrad pkt. 6 i pkt 8 i wprowadzenie w ich miejsce nowych projektów uchwał: 

1. Uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

2. Uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

3. Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-

2029. 
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Na XLV sesję Rady Miasta Sandomierza przybyło 3 radnych: Pan Zbigniew Rusak, Pan Robert Kurosz 

oraz Pan Tomasz Frańczak. Rada Miasta Sandomierza obraduje w piętnastoosobowym składzie. 

Radny Jacek Dybus poprosił o zdjęcie z porządku obrad pkt. 18 – uchwały w sprawie zniesienia formy 

ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody. Dodał, że jest to wniosek Komisji Gospodarki 

Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Do tej propozycji odniósł się Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza, który poprosił               

o niezdejmowanie tego punktu z porządku obrad, gdyż warto o tym pomniku przyrody jakim jest lipa 

drobnolistna rozmawiać.  

Radny Jacek Dybus podtrzymał swój wniosek.  

Radny Zbigniew Rusak zapytał się czym kierowała się Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa. 

Z kolei radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza uzupełnił zmiany w porządku 

obrad mówiąc, że w porządku obrad pkt. 9, 10, 11, 12 załączniki w tych uchwała ulegają zmianie. 

Stosowne materiały otrzymali radni na tej sesji. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza poprosił Panią Teresę Prokopowicz o wyjaśnienie czy jest możliwość w jednym 

głosowaniu zdjęcia dwóch uchwał i wprowadzenie w ich miejsce dwóch nowych projektów uchwał. 

Pani Teresa Prokopowicz Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że tak, ale 

jeśli chodzi o wniosek radnego to przewodniczący komisji powinien uzasadnić swoje stanowisko                      

a następnie rada winna ten wniosek przegłosować a następnie po wszystkich wprowadzonych zmianach 

przegłosować całość porządku obrad.  

W związku z tym radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o głos 

radnego Jacka Dybusa. Radny Jacek Dybus zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki 

Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział m.in., że członkowie komisji proszą                        

o szczegółowe warunki zabudowy tej działki na którym jest usytuowany pomnik przyrody w celu 

wypracowania konkretnej decyzji. Dodał, że pomnik przyrody jakim jest lipa drobnolistna ma ok 300 

lat, jest zabytkiem przyrody, trzeba zwrócić też uwagę na figurkę św. Antoniego usytuowaną w jej 

bliskiej lokalizacji. Dlatego komisja wnioskuje o zdjęcie tego porządku obrad do czasu zapoznania się 

z całością dokumentów w tej sprawie.        

Radny Piotr Chojnacki poddał pod głosowanie wniosek radnego Jacka Dybusa. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 6 radnych; 

„przeciw” – 3 radnych; 

„wstrzymujących się” – 5 radnych; 

1 radny nie głosował. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie wniosku 

i zdjęcie z porządku obrad pkt. 18.  

 

Następnie Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta zarządził głosowanie nad zdjęciem                       

z porządku obrad pkt. 6 i zastąpienie go nowym projektem uchwały.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 15 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych; 
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził zdjęcie z porządku 

obrad pkt. 6 i zastąpienie go nowym projektem uchwały.  

 

Następnie Pan Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta zarządził głosowanie nad zdjęciem                      

z porządku obrad pkt. 8 i zastąpienie go nowym projektem uchwały.  

 

Wynik głosowania:  

„za” – 15 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych; 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził zdjęcie z porządku 

obrad pkt. 8 i zastąpienie go nowym projektem uchwały.  

 

Następnie radny Piotr Chojnacki zarządził głosowanie nad wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029 jako pkt. 13 porządku obrad. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych; 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wprowadzenie tego 

punktu do porządku obrad.  

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza uporządkował porządek 

obrad, jak niżej:   

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołów z XLI i XLIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 

lata 2017-2029. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy 

Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza               

z dnia4 listopada 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, 



5 
 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania 

z tych obiektów.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza.   

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków 

opadowych i roztopowych.  

19. Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XLV/392/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku                      

w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych                   

w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miejska Sandomierz oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres 

do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza uprawnień                      

w zakresie ustalania wysokości opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni 

oddanych w trwały zarząd przedszkolom i szkołom, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Sandomierz. 

21. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

22. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

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

24. Zamknięcie obrad. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego porządku obrad. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych; 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie porządku 

obrad.  

 

Ad. 4 

Przyjęcie Protokołów z XLI i XLIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

 Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad 

przyjęciem protokołów z XLI i XLIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Wynik głosownia: 

„za” – 15 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych; 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie 

protokołów. 
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Ad. 5 

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

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt uchwały 

i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.    

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie 

porządku obrad. Głos zabrał radny Jacek Dybus, który poprosił o wytłumaczenie zwiększenia planów 

wydatków na zakup energii elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w związku ze zmianami 

rozliczenia kosztów utrzymania budynku z II Liceum Ogólnokształcącym po centralizacji VAT. Głos 

zabrała Pani Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza która powiedziała, że jest inny sposób 

rozliczania podatku VAT, gdzie nie pokrywa się tego podatku przez pomniejszanie wydatków tylko 

oddzielnie pomniejsza się wydatki i dochody o ten podatek. Ponadto zmienił się także sposób rozliczania 

kosztów przez wystawianie faktury vat a nie noty obciążeniowej. Więcej pytań nie było.   

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad tym 

punktem porządku obrad.  

 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych; 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLV/560/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 lipca 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. 

 

Ad. 6 

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

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt uchwały 

i powiedział, że była ona przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Finansów. Głos zabrała Pani Barbara 

Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza, która powiedziała, że projekt uchwały zakłada przesuniecie 

środków w budżecie na realizację zadania pn. „Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu”. Radny Piotr 

Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku 

obrad. Radny Andrzej Anwajler powiedział, że z tej zmiany wynika, że brakuje pieniędzy na budowę 

tego placu. Ponadto powiedział, że uważa, że należy jeszcze raz przeprowadzić przetarg oraz zachęcić 

inne firmy do udziału w tym przetargu. Kwota, która jest zarezerwowana jest wystarczająca.  

Radny Zbigniew Rusak powiedział, że jest za przyjęciem projektu uchwały, gdyż czas nagli na realizację 

tego zadania. Ponadto po kolejnej analizie kosztów na pewno wynika, że koszty materiałów 

budowlanych oraz wykonania robót budowlanych są coraz wyższe. Warto więc podjąć taką uchwałę. 

Następnie głos zabrał radny Andrzej Bolewski, który powiedział, że realizacja tego zadania to priorytet. 

Należy jednak zastanowić się nad przygotowywaniem prawidłowych kosztorysów inwestorskich.                

W związku z tym apeluje o większą staranność przy przygotowywaniu stosownych dokumentów 

inwestorskich. Radny Andrzej Anwajler powiedział, że jest za mała informacja w sprawie ogłaszania 

przetargów. Radny Zbigniew Rusak powiedział, że w obecnej sytuacji ekonomicznej trudno jest znaleźć 
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wykonawcę do wykonania tak wielkiej inwestycji. Następnie radny Marceli Czerwiński powiedział, że 

czas likwidować „czarne plamy” jakim jest Plac 3 Maja. Radny Andrzej Lebida powiedział, że jest za 

tym projektem uchwały, gdyż najwyższy czas na realizacje tego zadania i na zmianę wyglądy placu 

usytuowanego w centrum miasta. Głos zabrał Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza, 

który powiedział, że przygotowywanie kosztorysów ma swoje prawa i odbywa się według określonych 

procedur. Ponadto dodał, że towar jest tyle wart, ile jest ktoś w stanie za niego zapłacić. Ponadto 

Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że trudny jest obecnie rynek pracy a przesuwana kwota jest 

niewielka w skali budżetu. Radny Andrzej Bolewski złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał wniosek radnego Andrzeja 

Bolewskiego pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych; 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził zamknięcie 

dyskusji w tym punkcie porządku obrad.  

 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 14 radnych; 

„przeciw” – 1 radny; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych; 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLV/561/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 lipca 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. 

 

 

Ad. 7 

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

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt uchwały 

i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.    

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie 

porządku obrad. Pytań nie było. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zarządził głosowanie nad tym 

punktem porządku obrad.  
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Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych; 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLV/562/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 lipca 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. 

 

 

Ad. 8 

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

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt uchwały 

i powiedział, że była ona przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Finansów. Głos zabrała Pani Barbara 

Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza, która powiedziała, że projekt uchwały zakłada zmniejszenie 

wydatków na budowę parkingu przy ul. Browarnej, przebudowy ul. Schinzla i Dobkiewicza, 

odstąpieniem od wykupu gruntu położonego w obrębie Parku Piszczele oraz na realizacje zadania dot. 

zabezpieczenia fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej. Zwiększa się natomiast środki na 

wydatki związane z remontem cząstkowym ulic: Długa – boczna, Panoramiczna – boczna, Masztowa. 

Kotwiczna, Kręta a także na cząstkowe remonty chodników i parkingów. Radny Piotr Chojnacki 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. Radny 

Jacek Dybus powiedział, że ten projekt uchwały opiniowała także Komisja Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług. Ponadto zapytał się czy te remonty były zgłaszane do budżetu na ten rok czy są to nowe 

pomysły, gdyż warto te środki zaoszczędzić. Jaki jest zakres robót tych remontów cząstkowych. Głos 

zabrał Pan Krzysztof Kwieciński Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury, który powiedział, że 

były te propozycje zgłaszane do budżetu przez mieszkańców, środki pochodzą z oszczędności                        

i przedstawił zakres planowanych robót. Radny Jacek Dybus powiedział, że nie ma takiej drogi jak 

Panoramiczna – boczna a na ul. Masztowej jest nowy asfalt. Apeluje więc o wykorzystanie tych środków 

na inne ważniejsze zadania. Rany Andrzej Anwajler powiedział, że zgadza się z radnym Jackiem 

Dybusem i uważa, że należy trzymać się planu, który został przyjęty w uchwale budżetowej a nie 

realizować kolejnych zadań. Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że 

wszystkie remonty są ważne i potrzebne i nie należy dzielić mieszkańców na lepszych i gorszych. Radny 

Andrzej Bolewski powiedział, że gospodarzem miasta jest Burmistrz i on wie co, gdzie i kiedy należy 

remontować. Ponadto dodał, że miasto ma wiele potrzeb i zadań do realizacji. Zaapelował o planowanie 

inwestycji wieloletnich a nie krótkich.  

XLV sesję Rady Miasta Sandomierza opuścił radny Andrzej Bolewski. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w składzie czternastoosobowym.  

Radny Jacek Dybus powiedział, że te zadania powinny być ujęte w rezerwie budżetowej a nie wydawać 

je na siłę, wymyślając coraz to nowsze zadania. Radny Robert Kurosz powiedział, że jest za projektem 

tej uchwały, bo miasto musi się rozwijać.            

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził zamknięcie dyskusji                   

w tym punkcie porządku obrad.  

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 
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Wynik głosowania: 

„za” – 11 radnych; 

„przeciw” – 1 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radnych; 

1 radny nie głosował. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLV/563/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 lipca 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. 

 

 

Ad. 9 

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

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt uchwały 

i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.    

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie 

porządku obrad. Głos zabrał radny Jacek Dybus, który wyraził zdziwienie, że zapewnienie nadzoru 

inwestorskiego na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej” 

przeznacza się kwotę 10 000,00 zł. Głos zabrał Pan Krzysztof Kwieciński Naczelnik Wydziału 

Urbanistyki i Architektury który powiedział, że przetarg na wykonanie tego zadania był już dwukrotnie 

unieważniany. Nadzór inwestorski będzie kosztował ok 2 000,00 zł, ale zabezpiecza się kwotę większą. 

Radny Andrzej Anwajler powiedział, że można już teraz zmienić na kwotę 2 000,00 zł. Pani Barbara 

Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że w takie sytuacji trzeba będzie przerwać 

posiedzenie sesji, gdyż należy zmienić część uchwał dot. zmian w budżecie miasta. Radny Jerzy Żyła 

zapytał się na jakim etapie jest zadanie dot. wykonania zadaszenia na orliku przy Szkole Podstawowej 

Nr 1 w Sandomierzu. Pan Krzysztof Kwieciński powiedział, że jest już pełna dokumentacja na 

wykonanie tego zadania. Miasto będzie się starać o wsparcie zewnętrzne na realizacje tego 

przedsięwzięcia. Ponadto naczelnik podkreślił, że pozwolenie na budowę będzie w ciągu 1,5 miesiąca. 

Radny Jacek Dybus powiedział, że okoliczne gminy uzyskują dofinansowanie na zadania związane ze 

sportem od Ministerstwa Sportu a Miasto Sandomierz nie otrzymało żadnego wsparcia. Pan Marek 

Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że miasto nie mogło ubiegać się o to 

dofinansowanie, bo jednym z kryteriów było posiadanie przez inwestora pozwolenia na budowę. Głos 

zabrała Pani Zuzanna Wychowańska która powiedziała, że zadanie dot. zadaszenia orlika przy szkole 

podstawowej jest mało istotne dla miasta są rzeczy ważniejsze do realizacji. Więcej pytań nie było.    

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził zamknięcie dyskusji             

w tym punkcie porządku obrad.  

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 13 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny; 
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLV/564/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 lipca 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. 

 

 

Ad. 10 

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

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt uchwały 

i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.    

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie 

porządku obrad. Głos zabrał radny Andrzej Anwajler który zapytał się kiedy był przeprowadzony 

przetarg na wykonanie dachu przy Rynek 29. Pan Zenon Smuniewski Naczelnik Wydziału Nadzoru 

Komunalnego powiedział, że całą procedurę przetargową prowadziła spółka Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Więcej pytań nie było. 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził zamknięcie dyskusji                  

w tym punkcie porządku obrad.  

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 14 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny; 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLV/565/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 lipca 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. 

 

 

Ad. 11 

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

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt uchwały 

i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.    

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie 

porządku obrad. Głos zabrał radny Jacek Dybus który powiedział, że jest zdziwiony tym projektem 

uchwały, gdyż wzbogaca się firmę, która i tak kosztuje sandomierskiego podatnika ok. 10 mln zł 

rocznie. Radny Andrzej Anwajler zapytał się, ile osób będzie objętych podwyżkami w Miejski Ośrodku 

Sportu i Rekreacji i czy obejmą one także kierownictwo. Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta 
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Sandomierza powiedział, że wynagrodzenia w MOSiR są bardzo niskie i warto tym pracownikom 

podnieść uposażenia by godniej żyli i byli bardziej zmotywowani do pracy. Ponadto zaznaczył, że 

dyrektor jednostki nie jest objęty podwyższą. Radny Jacek Dybus powiedział, że nie jest przeciwko 

zwiększeniu uposażenia pracownikom tylko zabieraniu pieniędzy które przeznaczone są na cele 

inwestycyjne. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zapytał się czy miasto 

ostatecznie zrezygnowało z zakupu działki na terenie Parku Piszczele. Pan Marek Bronkowski 

Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że miasto nie zrezygnowało z zakupu tej działki i na 

najbliższej sesji będzie stosowny projekt uchwały w tej sprawie. Ponadto Pan Burmistrz przybliżył 

lokalizacje tej działki.        

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził zamknięcie dyskusji               

w tym punkcie porządku obrad.  

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 14 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny; 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLV/566/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 lipca 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. 

 

 

Ad. 12 

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

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt uchwały 

i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.    

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie 

porządku obrad. Pytań nie było.  

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 14 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny; 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 
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Uchwały Nr XLV/567/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 lipca 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. 

 

 

Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 

lata 2017-2029.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym 

punkcie porządku obrad. Pytań nie było.  

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 14 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny; 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLV/568/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 lipca 2017 roku 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz  

na lata 2017-2029. 

 

 

Ad. 14 

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy 

Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt uchwały 

i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.    

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie 

porządku obrad. Radny Andrzej Lebida zapytał się, dlaczego miasto nie wspiera również Cmentarza 

zlokalizowanego przy kościele Św. Pawła w Sandomierzu. Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta 

Sandomierza powiedział, że w statucie tego komitetu są nekropolie: katedralny, święto Pawelski oraz 

komunalny. Ponadto dodał, że przekazywane środki są zabezpieczone w budżecie miasta. Radny Piotr 

Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że podczas 14 edycji nagrody Forum 

Publicznym im. Aleksandra Patkowskiego Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego                    

w Sandomierzu zdobyło główna nagrodę. Więcej pytań nie było. 

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 
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Wynik głosowania: 

„za” – 14 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny; 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLV/569/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 lipca 2017 roku 

w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza 

Katedralnego w Sandomierzu.  

 

 

Ad. 15 

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt uchwały 

i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów i Przewodniczącego Komisji Gospodarki 

Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa o opinię. Radny Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Jacek Dybus Zastępca 

Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że 

opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. Pytań nie było.  

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 14 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny; 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLV/570/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 lipca 2017 roku 

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.  

 

Radny Janusz Czajka złożył wniosek formalny o pięciominutową przerwę w posiedzeniu sesji Rady 

Miasta Sandomierza. Radny Piotr Chojnacki poddał wniosek formalny pod glosowanie.  

 

Wynik głosowania: 

„za” – 14 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 
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Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie wniosku 

formalnego i zarządził pięciominutową przerwę.  

 

Ad. 16 

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.  

 

Radny Piotr Chojnacki wznowił XLV sesję Rady Miasta Sandomierza. Stwierdził obecność 13 

radnych. XLV sesję Rady Miasta Sandomierza opuścił radny Andrzej Juda.   

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały i powiedział, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług jest pozytywna.  

 

Na XLV sesję Rady Miasta Sandomierza przybył radny Andrzej Juda. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w czternastoosobowym składzie.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusję w tym punkcie 

porządku obrad. Pytań nie było.   

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 14 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny; 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLV/571/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 lipca 2017 roku 

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.  

 

Ad. 17 

Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierz. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt uchwały 

i poprosił Przewodniczącego Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu i Przewodniczącego Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta o opinię. Radny Robert Kurosz Przewodniczący 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Marceli 

Czerwiński Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 

powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. Pytań nie było.  
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Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 14 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny; 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

 

Uchwały Nr XLV/572/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 lipca 2017 roku 

w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do 

uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza.  

 

 

Ad. 18 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków 

opadowych i roztopowych. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt uchwały 

i poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię. Radny Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest negatywna. Z kolei 

radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że opinia Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady 

Miasta Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. Radna Wiesława Sabat 

poprosiła Burmistrza Miasta Sandomierza i prezesa PGKiM o przedstawienie radnym wyroków 

sądowych co do zasadności opłat za wody deszczowe i opatowe. Ponadto radna poprosiła                                      

o przedstawienie ewentualnych konsekwencji dla mieszkańców co do braku tej uchwały oraz o zapisach 

nowej ustawy w tej materii, której zapisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Pan Marek 

Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że pierwsza próba wprowadzenia opłat za wody 

opadowe i roztopowe była w 2011 roku. Sieć kanalizacji burzowej w mieście była wówczas pod egidą 

miasta a następnie cała infrastruktura została przekazana na majątek PGKiM z którego tytułu spółka 

musiała płacić podatek od nieruchomości na rzecz gminy. Wprowadzenie opłat w wysokości jak w 

projekcie uchwały jest niezbędne w celu zrekompensowania spółce kosztów związanych z utrzymaniem 

sieci kanalizacji burzowej. Następnie głos zabrał Pan Ryszard Latawiec prezes PGKiM w Sandomierzu, 

który powiedział, że od 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie ustawa o Prawie Wodnym. Ustawa ta jest 

niezbędna w celu uniknięcia zablokowania środków unijnych w wysokości 3,5 mld zł. Ustawa ta 

powołuje do życia spółkę „Wody Polskie”. Opłaty określa się na okres od 1 października 2017 roku do 

30 września 2018 roku. Dzięki tej uchwale PGKiM będzie mogło pobierać opłaty a nie kierować sprawy 

do sądu za brak tych opłat. Opłaty te są nieuniknione. Uchwała ta uporządkuje i ureguluje materie w tej 

sprawie. Radny Jacek Dybus zapytał się jaka jest stawka za 1 m3. Pan Marek Bronkowski Burmistrz 

Miasta Sandomierza powiedział, że stawka jest ta sama od 2011 roku, czyli 4,28 zł brutto za 1 m3 wody. 

Radny Janusz Czajka zapytał się jaka będzie średnia wysokość tej opłaty dla przeciętnego gospodarstwa 

domowego. Pan Ryszard Latawiec prezes PGKiM powiedział, że nie da się jednoznacznie na to pytanie 

odpowiedzieć. Z kolei Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że opłaty za 
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wodę opadową będą wtedy naliczane, kiedy wody z prywatnej działki będą wpływać do sieci kanalizacji 

burzowej miasta. Radny Andrzej Lebida zapytał się jakie będą koszty dla PGKiM z tytułu zrzutu wody 

do rzeki Wisły. Pan Ryszard Latawiec prezes PGKiM powiedział, że w zależności od ilości zrzuconej 

wody, gdyż odpowiedni system pomiaru będzie w gestii spółki „Wody Polskie”. Radny Andrzej 

Anwajler powiedział, że jest to podatek niesprawiedliwy, gdyż mieszkańcy płacą podatek od 

nieruchomości. Ponadto miasto nie pobiera opłat od mieszkańców za oświetlenie ulic lub za drogi, place. 

Więcej pytań nie było. Głos zabrał Pan Z. R.* mieszkaniec Sandomierza, który zapytał się czy będą 

naliczane opłaty, jeśli wody opadowe z prywatnej posesji spływają na tereny zielone. Pan Marek 

Bronkowski powiedział, że w takiej sytuacji właściciel nieruchomości nie będzie ponosił kosztów                     

z tytułu tych opłat.   

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 11 radnych; 

„przeciw” – 2 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny; 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLV/573/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 lipca 2017 roku 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i 

roztopowych. 

 

 

Ad. 19 

Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XLV/392/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie 

ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, 

szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska 

Sandomierz oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu 

korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt uchwały 

i poprosił Przewodniczącego Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu i Przewodniczącego Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta o opinię. Radny Robert Kurosz Przewodniczący 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Marceli 

Czerwiński Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 

powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad. Pytań nie było.  

Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza wprowadził do projektu uchwały autopoprawkę 

w § 3, którego treść po zmianie będzie brzmieć: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 

obowiązującą od dnia 31 sierpnia 2017 roku”.   

 

Na XLV sesję Rady Miasta Sandomierza wszedł radny Andrzej Bolewski. Rada Miasta Sandomierza 

obraduje w piętnastoosobowym składzie.  
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Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny; 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 

 

Uchwały Nr XLV/574/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 lipca 2017 roku 

uchylającej Uchwałę Nr XLV/392/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za 

wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach 

podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska 

Sandomierz oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w 

celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych. 

 

 

Ad. 20 

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza 

uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń                              

i powierzchni oddanych w trwały zarząd przedszkolom i szkołom, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sandomierz. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt uchwały 

i poprosił Przewodniczącego Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu, Przewodniczącego Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta i Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 

o opinię. Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, 

że opinia komisji jest pozytywna. Radny Marceli Czerwiński Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Radny 

Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia komisji jest 

pozytywna. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusje                   

w tym punkcie porządku obrad. Pytań nie było.  

Następnie radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radny; 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie: 
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Uchwały Nr XLV/575/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 lipca 2017 roku 

w sprawie w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza uprawnień w zakresie 

ustalania wysokości opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni oddanych w 

trwały zarząd przedszkolom i szkołom, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Sandomierz. 

 

 

Ad. 21 

Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o zabranie głosu 

Pana Marka Bronkowskiego Burmistrza Miasta Sandomierza. Pan Marek Bronkowski 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. Następnie 

Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że:  

 

Wydział Techniczno - Inwestycyjny 

1. Trwa wykonywanie dokumentacji dla zadań: 

a) Budowa parkingów przy ul. T. Króla 6-8; 

b) Budowa ulicy II Pułku Piechoty Legionów; 

c) Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Armii Krajowej; 

d) Budowa ulicy Jaśminowej; 

e) Przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej i budowa parkingu w rejonie PGKiM; 

f) Budowa zadaszenia boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1; 

g) Przebudowa Bulwaru nad Wisłą – Etap II Koprzywianka; 

h) Budowa ulic Kochanowskiego, Warzywnej, Brzozowej, Piszczele i Długiej; 

i) Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące widoczne 

fragmenty murów miejskich w Sandomierzu; 

j) Jasno, czysto i bezpiecznie – zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla; 

k) Budowa ul. Krzyżowej – dokończenie nawierzchni drogowej w kierunku wąwozu; 

l) Przebudowa ul. Krętej od ulicy Salve Regina; 

m) Budowa parkingu przy wałodrodze; 

n) Budowa odcinka ul. Sieleckiej – asfaltowanie zjazdów; 

o) 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; 

p) Przebudowa Domu Kultury przy ul. Portowej 24. 

 

2. Trwają roboty budowlane: 

a) Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej; 

b) Remonty cząstkowe chodników na terenie miasta; 
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c) Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta; 

d) Przebudowa ulic Schinzla i Dobkiewicza; 

e) Budowa parkingu przy ul. Browarnej w Sandomierzu (cz. II); 

f) Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 2; 

g) Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Samorządowym nr 3;  

h) Wymiana rozdzielni oraz instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi                     

w pomieszczeniu intendentki, pralni, małej sali zajęć oraz sali gimnastycznej w Przedszkolu 

Samorządowym nr 1 w Sandomierzu; 

i) Malowanie korytarzy w Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu. 

3. Remont podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1.  

4. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych: 

a) Remont ścian w dwóch pomieszczeniach części kuchennej w Przedszkolu Samorządowym 

nr 7; 

b) Przebudowa chodnika na ulicy Mokoszyńskiej i budowa chodnika przy ulicy Rokitek                    

w Sandomierzu. 

5.  Trwa procedura wyboru wykonawcy na: 

a) Przebudowa Placu 3-go Maja; 

b) Wewnętrzne roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym nr 1; 

c) Budowa i modernizacja placów zabaw w Sandomierzu; 

d) Budowa oświetlenia na ulicy Koćmierzów. 

6. Zakończono zadania (roboty budowlane): 

a) Odbudowa ogrodzenia przylegającego do ulicy Mickiewicza, Szkolnej, Słowackiego wraz                   

z wykonaniem zjazdu na ulicę Szkolną w Sandomierzu. 

 

Wydział Finansowy 

1. Wydano 160 abonamentów dot. strefy płatnego parkowania. 

2. Z 2 dłużnikami podpisano umowy rozkładające zaległości cywilnoprawne na raty. 

3. Wysłano - 250 upomnień dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa  

1. W zakresie obrotu nieruchomościami: 

a) przeprowadzono dwa przetargi na sprzedaż 16 działek budowlanych przy ul. Krukowskiej, które 

zakończyły się wynikiem negatywnym; 

b) przeprowadzono przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Trześniowskiej, który zakończył 

się wynikiem negatywnym. 

2. W zakresie rolnictwa: 

a) sporządzono 30 protokołów oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęską 

żywiołową (wiosenne przymrozki). 

Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 

1. Zakończono ocenę złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego. 

30 czerwca 2017 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał losowania kolejności na listach 

wniosków, które zostały pozytywnie zaopiniowane do realizacji w 2018 roku przez Zespół ds. 

Budżetu Obywatelskiego Sandomierza.  



20 
 

2. Powołano Sandomierską Radę Działalności Pożytku Publicznego zgodnie z uchwałą Rady Miasta 

Sandomierza. 

3. Trwa analiza sprawozdań częściowych z realizacji zadań publicznych świadczonych na rzecz 

społeczności lokalnych, na które została przekazana dotacja celowa zgodnie  

z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.  

4. Trwają prace nad wnioskami do kolejnych naborów projektów.  

 

Wydział Nadzoru Komunalnego 

1. Przy udziale komornika przejęto od PTTK Trasę Podziemną. Trasa w ramach zawartej umowy 

została przekazana do dalszego prowadzenia przez Sandomierskie Centrum Kultury. 

2. Zamontowano 12 koszy na śmieci w tym 9 w rejonie ulic Mickiewicza - Koseły, w pobliżu jednostki 

wojskowej oraz w rejonie ulicy Wiejskiej.  

3. Wykonano słupki uniemożliwiające parkowanie samochodów na Rybitwach wzdłuż ulicy 

Browarnej.  

4. W obecności wykonawców przeprowadzono przegląd roślinności nasadzonej w 2016 roku tj. drzew 

oraz róż na tzw. „różance” określając zalecenia jakie należy wykonać. W obu przypadkach umowy 

przewidują okresy gwarancyjne na przeprowadzone nasadzenia. 

5. Na wniosek Wydziału Nadzoru Komunalnego Straż Miejska dokonała przeglądu wiat 

przystankowych dokumentując uszkodzenia. W najbliższym czasie zostaną dokonane uzupełnienia 

wybitych szyb oraz drobne naprawy.   

6. Z udziałem PGKiM przeprowadzono spotkania z mieszkańcami oferując im kolejne udogodnienia 

w wykonaniu przyłączy do sieci kanalizacyjnej. 

7. Na bieżąco grupa interwencyjna kosi tereny należące do gminy, które nie są objęte odrębnymi 

umowami. 

 

Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki 

 

Kultura 

1. 3.07.2017 r. – wernisaż wystawy pt. „Sandomierz na papierze i płótnie”; 

2. 5 i 19.07.2017 r. - XXVIII Sandomierskie Wieczory Organowe rozpoczęte –  koncert, który odbył 

się 5 lipca rozpoczął tegoroczny cykl wieczorów organowych. Publiczność miała okazję m.in. 

usłyszeć sandomierskich artystów, podczas koncertu zaprezentował się Sandomierski Chór 

Katedralny pod dyrekcją siostry Marii Konopki. Z kolei na organach zagrał, pochodzący                             

z Sandomierza, muzyk Paweł Opala. Kolejne koncerty odbędą się 26 lipca oraz 2, 9 i 16 sierpnia. 

Miejsce: Bazylika Katedralna. 

Promocja 

3. 8-9.07.2017 r. - Jarmark Jagielloński i Turniej Rycerski 2017.    

4. 3-7.07.2017 r. – Ekipa serialowa Ojca Mateusza w Sandomierzu - ujęcia do następnego, XVIII 

sezonu realizowane były głównie na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu i w jego okolicach. 

5. 7.07.2017 r. - zrealizowano zapowiedź oraz film video z Jarmarku Jagiellońskiego i Turnieju 

Rycerskiego. 

6. 10.07.2017 r. - zlecono wykonanie filmu promocyjnego miasta Sandomierza oraz jego promocję               

w portalu internetowym Onet.pl. 

7. 10.07.2017 r. - wykonano kampanię informacyjną o wakacyjnym pociągu relacji Rzeszów-

Sandomierz w Rzeszowskim Portalu Informacyjnym Resinet.pl. 
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8. 11.07.2017 r. - zlecono emisję radiowego spotu reklamowego informującego o wakacyjnym 

pociągu kursującym do Sandomierza w Radiu Leliwa. 

Turystyka 

9. 1.07.2017 r. – Specjalny pociąg z Kielc i Rzeszowa do Sandomierza – 1 lipca odbył się pierwszy 

kurs weekendowego pociągu z Rzeszowa do Sandomierza. Równolegle w weekendy kursuje skład 

z Kielc do Sandomierza, który w poprzednim roku był niezwykle popularny wśród turystów.                    

W każdy weekend przyjeżdża ok. 1000 osób pociągiem z Kielc.  

Inne 

10. 1.07-20.07.2017 r. – akcja „Lato w mieście” w Sandomierzu – zajęcia plastyczne, fotograficzne, 

taneczne, wokalno-recytatorskie, a także zawody, turnieje sportowe, wakacyjna nauka 

pływania, gry zręcznościowe, logiczne zabawy, spacery wakacyjne - to jedne z atrakcji, które 

czekają na dzieci i młodzież podczas tegorocznej akcji „Lato w mieście 2017”. Uczniowie 

wypoczywający po roku szkolnym mogą skorzystać z bogatej oferty m.in.: Sandomierskiego 

Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu oraz Świetlicy Środowiskowej.  

11. 16 lipca odbyły się w naszym mieście obchody Wojewódzkiego Święta Policji.  

 

XLV sesję Rady Miasta Sandomierza opuścili radni: Zbigniew Rusak i Andrzej Juda. Rada Miasta 

Sandomierza obraduje w trzynastoosobowym składzie.  

 

Głos zabrał radny Andrzej Bolewski, który mówił o bezpieczeństwie powodziowym i o planowanych 

wielkich inwestycjach w tym zakresie na kwotę ponad 300 mln zł. Radny dodał, że po stronie miasta 

jest dbanie o bieżącą infrastrukturę przeciwpowodziową tj. śluzy, kolektory. W związku z tym prosi                

o zabezpieczenie w budżecie miasta 256 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty infrastrukturalne 

przeciwpowodziowe pozostające w gestii miasta. Radny Jacek Dybus powiedział, że za „wszelką cenę” 

należy dążyć do budowy ul. Lwowskiej – Bis i drugiego mostu na rzece Wiśle. Radny Piotr Chojnacki 

powiedział, że Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu odznaczyła za zasługi dla bezpieczeństwa 

Burmistrza Miasta Sandomierza i w związku z tym radny Piotr Majewski zaapelował o przyspieszenie 

prac nad monitoringiem miasta. Radny Andrzej Lebida powiedział, że warto zapraszać posłów, 

ministrów do Sandomierza celem pokazywania potrzeb tego miasta zwłaszcza w dziedzinie 

infrastruktury drogowej. Pan Marek Bronkowski powiedział, że takie rozmowy, zaproszenia                                

i inicjatywy są prowadzone.       

 

Ad. 22 

Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział m.in.: 

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w związku z apelem samorządów (w tym naszego) 

przekazał stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz odpowiedz Wiceprezesa 

Zarządu PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie. 
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2. Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje o dotacji celowej dla 

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Sandomierzu w wysokości 

18 793,61 zł. 

3. Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przesłał stanowisko w sprawie 

podjęcia niezbędnych działań w celu budowy drogi ekspresowej S-74 oraz rozbudowy drogi 

krajowej nr 73 wraz z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej. 

4. Zarząd Powiatu w Sandomierzu: 

a) W załączeniu przesyła uchwałę Rady Powiatu z 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przy ulicy Milberta w Sandomierzu (…) 

b) Zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości zawarcia porozumienia- ugody w kwestii 

odstąpienia od naliczania Powiatowi Sandomierskiemu opłaty adiacenckiej z tytułu 

podziału nieruchomości oznaczonych   numerami 934/65, 934/13 i 934/68 położonych                

w Sandomierzu Poscaleniowym w zamian za nieodpłatne przekazanie –darowiznę Gminie 

Sandomierz opisanych na wstępie działek (…) 

5. WSA w Kielcach doręczył prawomocne orzeczenie w/s użytkowania przez PTTK Oddział                  

w Sandomierzu „Podziemnej Trasy Turystycznej” i „Bramy Opatowskiej”. 

6. Prezydent Stalowej Woli zaprasza do udziału w obchodach Jubileuszu 80-lecia powołania COP. 

7. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki przekazał informację o sprawowaniu nadzoru przez 

Wojewodę Świętokrzyskiego nad działalnością j.s.t. w 2016 roku. 

8. Wojewoda Świętokrzyski zawiadomił o wszczęciu postępowania nadzorczego w stosunku do  

4  z 7 uchwał podjętych na XLI sesji RM w dniu 29 maja 2017 roku na wniosek radnych Panów: 

Roberta Pytki i Wojciecha Czerwca, prosząc jednocześnie o zajęcie stanowiska w sprawie. 

Stosowna odpowiedz została przekazana do Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

9. Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu za pośrednictwem Rady Miasta Sandomierza wnosi 

skargę na Uchwałę Nr XXXIX/495/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 

2017. 

10. Pismo Pani dr Małgorzaty Makowskiej – Brzychczyk (w załączeniu). 

11. Pani Zuzanna Wychowańska – Mieszkanka Sandomierza złożyła do Przewodniczącego Rady 

Miasta Sandomierza 3 pisma: 

a) Oświadczenie dot. wypowiedzi na sesji radnego – Pana Piotra Majewskiego; 

b) Prośbę dotyczącą godzin obrad Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług; 

c) Skargę na radną – Panią Wiesławę Sabat jako byłej Przewodniczącej Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. 

 

Ad. 23 

Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o zabranie głosu 

radnych Miasta Sandomierza.  

 

Radny Jacek Dybus wnioskuje o:  

a) naprawę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Adama Mickiewicza i Armii Krajowej. 
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Ponadto radny wyraził słowa uznania dla zakładu budżetowego „Targowiska Miejskie” samorządowy 

zakład budżetowy w Sandomierzu i przytoczył dane finansowe w tej sprawie. 

 

Radny Jerzy Żyła wnioskuje o: 

a) przesunięcie słupa ogłoszeniowego na ul. Mokoszyńskiej na wysokości remontu chodnika; 

b) zwiększenie środków na wykonanie chodnika do ogródków działkowych przy ul. Wojska 

Polskiego; 

c) wykonanie remontu szczątkowego na ul. 15 – sierpnia. 

Ponadto radny skomentował działalność medialną części radnych tj. radnego Roberta Pytki i Wojciecha 

Czerwca w sprawie sugerowania nieznajomości Statutu Miasta Sandomierza przez cześć radnych. 

 

Radny Andrzej Bolewski wnioskuje o: 

a) o wszczęcie procedury pozyskania środków zewnętrznych przez Urząd Miejski w Sandomierzu 

od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Rewitalizację 

cieku wodnego Atramentówka; 

b) Uruchomienie linii autobusowej na osiedle Koćmierzów. 

Radny Andrzej Lebida wnioskuje o: 

a) zamontowanie ławek w ciągu pieszo – rowerowym prowadzącym na Zamek Kazimierzowski 

w Sandomierzu. 

Ad. 24 

Zamknięcie obrad. 

 

Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie 

porządku obrad. Radny Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział: 

„Zamykam XLV sesję Rady Miasta Sandomierza”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządził: 

Sebastian Rutyna 

Inspektor 

Wydział Organizacyjny 

 

 

*Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).  
 

Piotr Chojnacki 

Przewodniczący 

Rady Miasta Sandomierza 


