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                                                        Protokół  Nr 54                                        

                                   z LIV sesji Rady Miasta Sandomierza 

                                         3 listopada 2010 roku –  Ratusz 

    
Godz. rozpoczęcia   sesji – 14.00 

Godz. zakończenia  sesji – 16.55 

 

 

Sesji przewodniczył Pan Tadeusz Frańczak  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 

 

Ad. 1 

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

 
 Przewodniczący obrad stwierdził, że w LIV sesji „w chwili obecnej bierze udział  

16 (szesnastu) Radnych Miasta Sandomierza. Pięciu radnych usprawiedliwiło swoją 
nieobecność. (…) Stwierdzam quorum, Rada jest władna podejmować uchwały”  

 Pan Tadeusz Frańczak  - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył LIV 

sesję Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana Jerzego Borowskiego – 

Burmistrza Sandomierza, Pana Cezarego Gradzińskiego - Skarbnika Miasta, Naczelników  

Wydziałów Urzędu Miejskiego w Sandomierza, Pana Marka Kwitka – Posła na Sejm RP, 

Panią asystentkę  Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Grzegorza Szaginiana, dyrektorów 

podległych, współpracujących  z Urzędem Miasta  jednostek, Mieszkańców, Dziennikarzy  

prasy i radia oraz Panie i Panów Radnych. 

 

W sesji uczestniczyli również : 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny 

Pani Barbara Rajkowska – p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 

Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

Pan Grzegorz Cież – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego 

Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Pan Marian Zwierzyk – Komendant Straży Miejskiej.    

 

Ad. 2 

Powołanie Sekretarza obrad  

 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan Tadeusz Frańczak - poprosił o dokonanie wyboru 

sekretarza dzisiejszej sesji Rady Miasta. 

 

Pan Krzysztof Kandefer 
 

Zaproponował kandydaturę Pana Roberta Sobieraja. 

 

Radny - Pan Robert Sobieraj - wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad i wobec 

braku innych zgłoszeń Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod 

głosowanie w/w kandydaturę: 
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 

Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Robert Sobieraj został sekretarzem dzisiejszych obrad.  

Pan Tadeusz Frańczak zaznaczył, że przybył radny Mirosław Czaja, Rada obraduje  
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w składzie 17 (siedemnastu) Radnych. 

 

 

Ad. 3                             

Przyjęcie Porządku obrad sesji. 

 
Pan Tadeusz  Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – zapytał Radnych, czy mają uwagi 

do Porządku obrad przedłożonego w materiałach na LIV sesję Rady Miasta. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz  Sandomierza 

 
Poprosił o: 

1. Zdjęcie z Porządku obrad  punktów 12. i 13. : 

        - Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości  

           od 01.01.2010 r. 

        - Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  

           transportowych od 01.01.2010 r. 

Pan Burmistrz powiedział, że na Komisji Budżetu i Finansów nie udało się wypracować  
wspólnego stanowiska – „podatki pozostają więc na poziomie z ubiegłego roku, a wręcz go 

obniżamy ponieważ cena skupu żyta wzrasta, a my pozostawiamy go na poziomie  

z poprzedniego roku”. 

2 .Wprowadzenie projektów uchwał – jak niżej: 

         - Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

            rolnego na rok podatkowy 2011. 

        - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 roku.  

        - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 roku.  

        - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  budżetu miasta na 

             2010 rok. 

Pan Burmistrz uzasadnił potrzebę wprowadzenia tych dodatkowych projektów uchwał 

wskazując między innymi, że jest wiele inwestycji ze środków unijnych związanych  

z usuwaniem skutków powodzi, które nie zostaną do końca zrealizowane w tym roku, jest 

koniec kadencji i koniec roku budżetowego. Te czynniki wymuszają pewne przesunięcia  

w budżecie. Ponadto miasto otrzymało dofinansowanie na budowę „Białego Orlika” przy 

Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości 50% wartości inwestycji, dodatkową subwencję 
oświatową w wysokości 1 mln. zł. Projekty porządkują wszystkie najważniejsze sprawy 

budżetowe. 

 

Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  

- Powiedział, że Państwo radni otrzymali przed sesją projekty uchwał o których mówi Pan 

Burmistrz. 

- Poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z Porządku obrad punktów 12. i 13.: 

        - Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

           od 01.01.2011 r. 

        - Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  

           transportowych od 01.01.2011 r. 

Zapytał, „kto z Państwa radnych jest za w/w wnioskiem ?”. 

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

Pan przewodniczący stwierdził, że punkty 12.i 13. zostały zdjęte z porządku obrad dzisiejszej 

sesji. 
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- Poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o wprowadzenie punktów:   

         - Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

            rolnego na rok podatkowy 2011. 

         - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 roku.  

         - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 roku.  

         - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  budżetu miasta na 

             2010 rok.  

 

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

uchwały zostały wprowadzone do Porządku obrad LIV sesji Rady Miasta Sandomierza. 

Przewodniczący obrad poprosił o wprowadzenie zmian w porządku obrad w następujący 

sposób:  

W związku z wykreśleniem z porządku obrad punktów 12. i 13., Punkt 14. Będzie punktem 

12 i kolejno tak obniża się liczbę porządkową pozostałych punktów. 

Po punkcie 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin 

Dorzecza Koprzywianki wprowadza się kolejno punkty: 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

      rolnego na rok podatkowy 2011. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 roku.  

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 roku. 

27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010  

      rok. 

 

Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poddał pod głosowanie 

Porządek obrad, uwzględniający wprowadzone zmiany. 

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

 

Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził przyjęcie przez Radę 
Miasta porządku obrad LIV sesji, jak  niżej: 

   1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

   2. Powołanie sekretarza obrad. 

   3. Przyjęcie porządku obrad. 

   4. Przyjęcie protokołów z LI - LIII sesji Rady Miasta Sandomierza.  

   5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

   6. Informacja Burmistrza Sandomierza o złożonych Oświadczeniach majątkowych. 

   7. Interpelacje i zapytania Radnych. 

   8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych  

        w okresie międzysesyjnym. 

   9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o złożonych Oświadczeniach  

       majątkowych. 

 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. (Wniosek Burmistrza  

       Sandomierza) 

 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków  

        zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza i miejscowych planów        

        zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Sandomierza  

       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.   

13. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok - ZEAS (Wniosek  

       Burmistrza Sandomierza) 
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 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok - MOSiR (Wniosek 

       Burmistrza Sandomierza) 

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko – Katolickiej Parafii 

       Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą „Prace  

       remontowo – konserwatorskie katedry w Sandomierzu”.  

       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Parafii Nawrócenia św. Pawła 

       Apostoła w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą „Sandomierz, zespół kościoła  

       parafialnego Nawrócenia  św. Pawła Apostoła: Remont i renowacja dachu i elewacji  

       kościoła”. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na  

       realizację zadania pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń SPZ ZOZ w Sandomierzu dla  

       potrzeb oddziału rehabilitacji dziennej oraz zakup aparatury medycznej dla  

       Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu.  

       (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 roku. (Wniosek  

        Burmistrza Sandomierza) 

 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010  

       rok. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2010 rok - OPS (Wniosek  

       Burmistrza Sandomierza) 

 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny  

       wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Wniosek  

       Burmistrza Sandomierza) 

 22. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  

       Zespołu  Interdyscyplinarnego w Sandomierzu  oraz szczegółowych warunków jego  

       funkcjonowania  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza  

      Koprzywianki (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

24. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

      rolnego na rok podatkowy 2011 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 roku. (Wniosek  

      Burmistrza Sandomierza) 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 roku. (Wniosek  

      Burmistrza Sandomierza) 

27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010  

      rok. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

28. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne. 

29. Zamknięcie obrad.    

                            

Ad. 4 

Przyjęcie protokołów z LI - LIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 
                 Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – przypomniał Państwu 

Radnym, że Protokoły z sesji LI, LII i LIII Rady Miasta Sandomierza V kadencji były 

wyłożone w biurze Rady Miasta i zapytał czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do tych  

protokołów. 
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Pan Janusz Sochacki - Radny 

 
Powiedział, że: 

- Ma uwagi do protokołu z LIII sesji Rady Miasta. 

- Wypowiedź Pana Michała Saracena „pod moim adresem została spłycona i w pełni nie 

oddaje tego co w rzeczywistości powiedział Pan Michał Saracen.” 

- „Ocierało się to o pomówienie mnie o wykorzystywanie stanowiska radnego do celów 

prywatnych.” 

- Prosi Pana Burmistrza o skuteczne zabezpieczenie nagrania z  LIII sesji Rady Miasta 

(cyfrowe i video). 

 

Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – zapytał Radnego - Pana Janusza 

Sochackiego: Czy wnioskuje, aby zdjąć z porządku obrad dzisiejszej sesji przyjęcie protokołu  

z LIII sesji Rady Miasta Sandomierza, a swoje uwagi sformułuje na piśmie. 

 

Pan Janusz Sochacki  
 

Powiedział, że: 

- Kwestionuje treść protokołu. 

- Jest taka możliwość – tak stanowi Statut. 

- Protokół nie odzwierciedla rzeczywistości. 

- Prosi o zrobienie korekty „zgodnie z tym co było w rzeczywistości”. 

 

Pan Michał Saracen - Radny 
 

_ Zapytał: Dlaczego Pan Janusz Sochacki nie „zrobił tego wcześniej” ? – Co pozwoliłoby  

przyjąć protokół w dniu dzisiejszym. 

- Powiedział, że w dniu wczorajszym  poprosił protokolanta o wprowadzenie zmian „Bo też 
wypowiedzi Pana były spłycone, jak Pan to przed chwilą określił” i jest usatysfakcjonowany. 

 

Pan Janusz  Sochacki 

 
Powiedział, że 

- Był w biurze Rady w dniu dzisiejszym. Nie ma wyznaczonego terminu na wnoszenie uwag 

do treści protokołu. „Na sesji można zgłosić uwagi  – korzysta z tego prawa.” 

  

Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady – z uwagi na brak dalszych zgłoszeń  
- Powiedział, że z wymiany zdań Panów Radnych wynika, iż protokół czytali „w ostatniej 

chwili”. 

- Zaproponował „tydzień czasu na zastanowienie” i zdjęcie z Porządku obrad punktu: 

„Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miasta.” 

Powiedział, że ten protokół można przyjąć na sesji w dniu 10.11.2010 r. 

Następnie zapytał, kto jest za wnioskiem, aby przyjąć na dzisiejszej sesji protokoły z LI i LII 

sesji Rady Miasta Sandomierza ? 

Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący  się”  od głosu. 

Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie w/w protokołów Rady Miasta Sandomierza. 

Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących  się” od głosu. 

Pan Tadeusz Frańczak  stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła  Protokoły z LI i LII 

sesji Rady Miasta Sandomierza.                
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Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że: 

- Prosi Państwa Radnych o zarezerwowanie  czasu w dniu 10 listopada 2010 roku  

- Na godzinę 14.00 zaplanowana jest sesja, która w I części będzie miała charakter sesji 

nadzwyczajnej a w drugiej uroczysty: Zakończenie V kadencji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Ad. 5 

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – przedstawił Informację na temat bieżących 

spraw Miasta w okresie od 22 września 2010 roku do 3 listopada 2010  roku. 

 

Wydano 36 Zarządzeń  Burmistrza Miasta Sandomierza. 

  

 Z zakresu Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego: 

1. Przeprowadzono audyt wewnętrzny w Wydziale Finansowym przedmiotem, którego 

była „Ocena gromadzenia dochodów budżetowych z podatku od nieruchomości”. 

2. Przeprowadzono kontrolę problemową w Sandomierskim Centrum Kultury, 

przedmiotem, której było: „Prawidłowość gospodarowania środkami przekazanymi      

z budżetu Miasta Sandomierza w ramach dotacji podmiotowej przekazanej na 

dofinansowanie bieżącej działalności Sandomierskie Centrum Kultury    

w Sandomierzu”. 

3. Przeprowadzono kontrolę problemową w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu 

przedmiotem której było: „Zapewnienie realizacji celów i zadań badanej jednostki     

w sposób zgody z prawem, efektywny, oszczędny – stosownie do wymagań art. 68 

ustawy o finansach publicznych”. 

4. Zostały przeprowadzone kontrole problemowe w zakresie prawidłowości 

wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Sandomierza, dla podmiotów nie 

zaliczanych do sektora finansów publicznych tj.: 

   - Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” . 

 

 Z zakresu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa: 

1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  

-   zawarto 2 umowy notarialne sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,   

-   zawarto 1 umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Mszanie Dolnej 

2. w zakresie dzierżawy nieruchomości:  

-  zawarto 2 umowy dzierżawy gruntów, oraz 4 porozumienia o rozwiązaniu umów    

dzierżawy, 

-  wydano 11 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 

- wystawiono 121 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierżawę gruntów pod 

działalnością  
3.   w zakresie podziałów nieruchomości: 

       - wydano 9 decyzji podziałowych, w tym:  8 decyzji na wniosek właścicieli oraz     

1 decyzję z urzędu 

4.   w zakresie regulacji wpisów w księgach wieczystych: 

        -   wystąpiono z 5 wnioskami o ujawnienie Gminy w księgach wieczystych 



 

7 

 

5. w zakresie rolnictwa:   

W okresie od 8 września 2010 przeprowadzany jest na terenie Gminy Sandomierz 

Powszechny Spis Rolny. Spisem objęte zostały gospodarstwa rolne i nieruchomości 

rolne. 

W tut. Urzędzie działa Gminne Biuro Spisowe, które nadzoruje prace spisowe na 

terenie gminy 

- wydano 20 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie ON. 

 

Z zakresu Wydział Nadzoru Komunalnego: 

1. Zakończono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych,  

w zakresie przewidzianym na ten rok. 

2. Wykonano remont „świetlika dachowego” w budynku przy ul. Rynek 3a,  

3. Zakupiono i zamontowano 6szt. wiat przystankowych, 

4. Udrożniono komorę śluzy wraz z rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi wody 

burzowe z ul. Bosmańskiej, 

5. Wykonano remont chodnika przy ul. Długosza 2, 

6. Dobudowano oświetlenie przy ul. Mokoszyńskiej i Prostej 

 

Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieżąco. 

 

Z zakresu Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego: 

1. Została podpisana umowa na „Usuwanie skutków powodzi na następujących drogach 

gminnych: ul. Ostrówek, Sielecka, Portowa, Mokra, Zaleśna, Holownicza, Flisaków, 

Bosmańska – boczna, Brzeskiego, Lwowska – boczna, Kryształowa, Zarzekowice, 

Działkowców, Błonie, parking przy spichlerzu”,  na kwotę 2.988.224,81 zł. brutto. 

2. Została zakończona budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum  

nr 1 w Sandomierzu. 

3. Została zakończona budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy 

Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu. 

4. Została zakończona i odebrana odbudowa kanalizacji sanitarnej po powodzi – umowa 

dotyczyła „dostawy i montażu szaf sterowniczych DPS w ilości 357 szt., wymiany 

uszkodzonych pomp rozdrabniających, wymiany uszkodzonych elementów rozdzielni 

elektrycznych, rozruchu przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej po powodzi  

w dniach 19.05.2010 r. oraz 05.06.2010 r.”, na kwotę 93.391,00 zł brutto. 

 Z zakresu Wydziału Finansowego: 

1. Wydano 220 decyzji w sprawach podatkowych,  

2. Wysłano 327 postanowień i wezwań w sprawach podatkowych, jak również  
w sprawach cywilnoprawnych, 

3. Wysłano 38 informacji o sposobie zarachowania wpłat. 

4. Wystawiono 64 upomnienia dot. podatku od środków transportowych od osób  

fizycznych. 
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5. Wystawiono 324 wezwania przedsądowe o zapłatę zaległości czynszowych dot. lokali, 

6.  Wystawiono 176 wezwań przedsądowych do zapłaty dot. użytkowania wieczystego  

i dzierżawy. 

7. Podpisano 11 umów dot. zobowiązań cywilnoprawnych, 

8. Wydano 596 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie figurowaniu w ewidencji 

podatników podatku rolnego i od nieruchomości, oraz o niezaleganiu w podatkach, 

9. Wszczęto 3 postępowania dowodowe w sprawie określenia zobowiązania 

podatkowego. 

Z zakresu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu: 

Kultura 

1) 6.10.2010 r. – „Kocham Cię Polsko!” – nagranie telewizyjnego show z udziałem 

przedstawicieli miasta Sandomierza, podczas programu zaproszeni goście odgadywali 

między innymi pytania konkursowe związane z Sandomierzem, w nagraniu programu 

udział wzięli przedstawiciele: Gimnazjum nr 1, Zespołu Szkół Gastronomicznych    

i Hotelarskich oraz Klubu Seniora, emisja programu na antenie TVP 2 w piątek, 29 

października 2010 roku o godz. 21.10,  

2) 7.10.2010 r. – „Stop narkotykom” – koncert w wykonaniu Urszuli z zespołem, 

miejscem występu znanej polskiej wokalistki był kościół pw. św. Jakuba     

w Sandomierzu, 

3) 7.10.2010 r. – „STFZ. eko” – wystawa biżuterii przygotowana przez Stowarzyszenie 

Twórców Form Złotniczych oraz Galerię Sztuki w Legnicy, miejsce: Muzeum 

Okręgowe w Sandomierzu, 

4) 9.10.2010 r. - Fotografia Marcina Sudzińskiego – wernisaż wystawy fotograficznej, 

miejsce: Dom Pracy Twórczej „Alicja”, 

5) 10.10.2010 r. - „Festiwal Latawca” - jesienna impreza rekreacyjna, celem festiwalu 

jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką plastycznych konstrukcji 

przestrzennych oraz różnorodnymi formami pracy twórczej, uczestnicy festiwalu mieli 

okazję podziwiać pokazy modeli latających oraz prezentacje konkursowe, miejsce: 

Plac Jana Pawła II,  

6) 14-17.10.2010 r. – „Festiwal Łagodności” – festiwal miłośników piosenki autorskiej  

i poezji śpiewanej, podczas festiwalu odbyły się koncerty zespołów: „Kapela ze Wsi 

Warszawa”, „Wolna Grupa Bukowina”, występ Bogusława Nowickiego oraz spektakl 

„Hanka, Rita, Coco” w wykonaniu Anny Sekuny, Agaty Mrózek i Judyty Nowak, 

7) 15.10.2010 r. -  Nagroda „Wędrowiec Świętokrzyski” dla Sandomierza – podczas 

uroczystej gali Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Kielcach 

miasto Sandomierz otrzymało nagrodę „Wędrowiec Świętokrzyski” w kategorii gmina 

turystyczna, w imieniu władz miasta nagrodę odebrała dr Ewa Kondek – Naczelnik 

Wydziału EKiS, miejsce: Hotel „Łysogóry”, 

8) 20-23.10.2010 r. - „XXI Targi Regionów i Produktów Turystycznych  TOUR 

SALON 2010 w Poznaniu” - promocja Sandomierza na targach turystycznych  

w Poznaniu przez pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz 

Sandomierskiego Centrum Kultury, miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, 
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9) 21.10.2010 r. - „Trzeźwy Weekend” – konferencja naukowa, jeden z elementów 

cyklicznej imprezy odbywającej się w ramach realizacji zadania z Gminnego 

Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, miejsce: 

sandomierski Ratusz, 

10) 22.10.2010 r. – „XX Festiwal Muzyka w Sandomierzu” – koncert „Cudowne 

dzieci”, finałowy koncert festiwalu z udziałem sześciorga najbardziej utalentowanych 

uczniów szkół muzycznych z towarzyszeniem Jupiter Chaber Orchestra, miejsce: Sala 

Rycerska Zamku Kazimierzowskiego, 

11) 22.10.2010 r. – „Rzeźby” oraz „Alfabet Natury” – wernisaż dwóch wystaw 

artystycznych, autorstwa Henryka Sikory i Waldemara Kozuba, miejsce: Galeria 

Sztuki Współczesnej BWA, 

12) 22.10.2010 r. – „Koncert Tymon & Transistors” - impreza odbyła się w ramach 

cyklu „Soundomierska Strefa Rocka”, miejsce: klub „Lapidarium”, 

13) 23.10.2010 r. – „Spotkanie na Starówce” - spotkanie z poetą Adamem 

Ochwanowskim, miejsce: Dom Pracy Twórczej „Alicja”, 

14) 26.10.2010 r. – „Samorządowy Informator SMS” – oficjalne uruchomienie systemu 

ostrzegania przed wszelkimi zagrożeniami takimi jak: powodzie, wichury, śnieżyce     

 i inne katastrofy za pomocą wiadomości SMS,  

15) 27.10.2010 r. – „Zespół Miąższ” – koncert formacji jazzowej w sandomierskim 

klubie „Lapidarium”, zespół „Miąższ” to zdobywca głównej nagrody na Festiwalu 

Fama 2010 Jazz., 

16) 30.10.2010 r. - „Witamina Jazz - jesienna kuracja półtonami” - zaduszkowy 

koncert zespołu Piotr Domagała Trio, miejsce: klub „Lapidarium”. 

Sport 

1) 26.09.2010 r. -  Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację – 

podczas imprezy odbyły się: turniej tenisa ziemnego, zawody lekkoatletyczne, turniej 

łuczniczy, zawody wioślarskie na ergometrze, turniej speedmintowy, towarzyski mecz 

piłki nożnej, prezentacja zdrowej żywności oraz koncert Roberta Kasprzyckiego, 

miejsce: Miejski Stadion Sportowy. 

Oświata 

1) 24.09.2010 r. – Dar firmy Microsoft dla Szkoły Podstawowej nr 3 – uroczyste 

przekazanie nowoczesnego wyposażenia do pracowni komputerowej w zniszczonej 

podczas powodzi SP 3, pracownia została wyposażona w 12 stanowisk 

komputerowych z najnowszym oprogramowaniem, serwer dla nauczyciela 

prowadzącego zajęcia oraz tablicę interaktywną, w pracowni zainstalowano 

również klimatyzację, 
2) 30.09.2010 r. – Nowy kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej  

nr 1 - uroczystość otwarcia kompleksu boisk sportowych, zrealizowanych  

w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2010”, kompleks tworzą: nowoczesne 

boisko ze sztuczną nawierzchnią trawiastą o wymiarach 30x62 m oraz 

wielofunkcyjny obiekt sportowy o wymiarach 30x50 m, składający się z boiska do 

gry w piłkę ręczną, dwóch boisk do siatkówki oraz dwóch do koszykówki, budowa 

kompleksu sportowego przy SP nr 1 kosztowała prawie 1,1 mln zł. 
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3) 12.10.2010 r. - „Dzień Edukacji Narodowej” – święto sandomierskich 

nauczycieli, podczas uroczystości Burmistrz miasta Jerzy Borowski podziękował 

wszystkim nauczycielom za dotychczasową edukację i wychowanie najmłodszych 

obywateli nadwiślańskiego miasta, ponadto wręczył najlepszym dyrektorom  

i nauczycielom ze szkół i przedszkoli nagrody pieniężne, wśród nagrodzonych 

znaleźli się: Ewa Gracz – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4, Elżbieta 

Grządkowska – dyrektor Przedszkola Nr 7, Henryka Kwiatkowska i Alojzy 

Ciszkiewicz z Gimnazjum Nr 1, Jacek Stawiarz z Gimnazjum Nr 2, Magdalena 

Łukawska i Ewa Drozdowska ze Szkoły Podstawowej Nr 1, Agnieszka Piętowska 

ze Szkoły Podstawowej Nr 2, Małgorzata Jędrzejewska ze Szkoły Podstawowej Nr 

3, Justyna Rewera ze Szkoły Podstawowej Nr 4, Irena Dul z Przedszkola Nr 1, 

Marzanna Górska z Przedszkola Nr 3, Mirosława Zbydniowska z Przedszkola Nr 5, 

Bożena Beraś z Przedszkola Nr 6 oraz Maria Juda z Przedszkola Nr 7. Troje 

nauczycieli złożyło ślubowanie w związku z uzyskaniem stopni awansu 

zawodowego nauczycieli mianowanych. 

 

4) 28.10.2010 r. -  Nowy kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 1 – uroczystość 
otwarcia nowego kompleksu sportowego, który tworzą: boisko wielofunkcyjne  

o wymiarach 30x50 m o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz czterotorowa bieżnia 

lekkoatletyczna o długości 200 metrów do uprawiania konkurencji biegowych, 

koszt budowy kompleksu przy Gimnazjum nr 1 wyniósł około 740.000,00 zł., 

 

5) W okresie między sesjami trwało wypłacanie zasiłku powodziowego dla uczniów 

dotkniętych powodzią, mieszkających na terenie Sandomierza, w wysokości 1000 

zł. dla każdej osoby, spełniającej warunki rozporządzenia Rady Ministrów. Z tej 

pomocy skorzystało do dnia dzisiejszego 427 uczniów. 

 

6) Kierując się szczególnymi względami społecznymi i gospodarczymi, Burmistrz 

podjął także 54 decyzje umarzające opłaty miesięczne z tytułu uczęszczania dzieci 

do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu przy ulicy Portowej  na 

ogólną kwotę 6.930 zł. Wydanie decyzji poprzedzone zostało wniesieniem przez 

rodziców wniosków o umorzenie wymienionych należności. 

 

7) Do budżetu samorządu wpłynęły także pieniądze na stypendia socjalne    

o charakterze edukacyjnym dla uczniów sandomierskich szkół w wysokości 16.325 

zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami samorząd musi wnieść wkład własny 

wynoszący w skali całego roku budżetowego 20% otrzymanej kwoty na stypendia. 

Do 31 grudnia 2010 roku dysponujemy zatem kwotą 28.615 zł. z przeznaczeniem 

na ten cel. Powołana przez Burmistrza Sandomierza Komisja Stypendialna   

w listopadzie przyzna stypendia dla 138 beneficjentów, którzy złożyli stosowne 

wnioski o przyznanie tej formy pomocy. 

Kończąc wypowiedź, Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – powiedział, że: 

„Wszystkim  Państwu dziękuję za uwagę. Przepraszam , jeżeli kogoś uraziłem. Wszystko co 

robiliśmy, było robione drogą demokratyczną. 
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Cieszę się i jestem dumny, że zamierzone cele wraz z Radnymi mogłem doprowadzić do 

końca. 

Może powódź pokrzyżowała nasze plany, ale to nas zahartowało do jeszcze trudniejszych 

wyzwań. Dziękuję raz jeszcze.” 

 

Ad. 6 

Informacja Burmistrza Sandomierza o złożonych Oświadczeniach majątkowych. 
 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza przedstawił  informację o złożonych 

Oświadczeniach majątkowych. 

 

Ad. 7 

Interpelacje i zapytania Radnych 

 

Pan Marceli Czerwiński  

 
Powiedział między innymi, że: 

- W ramach programu „Stop narkotykom” odbędzie się koncert, na który zapraszają 
organizatorzy i Dominikanie. 

- Należy w Sandomierzu zorganizować mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy  

w wędkarstwie. 

- „zwróćmy się do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, bo oni wycięli całe międzywale”. 

 

Pan Maciej Skorupa powiedział: 

„Chciałem powiedzieć, że Pan Burmistrz bardzo mnie ujął tymi przeprosinami. Przeprosiny 

przyjmuję. Oczywiście i ja chciałem przeprosić Pana i wszystkich kolegów obecnych na tej 

sali. Koleżanki też przepraszam. Dziękuję Panie Burmistrzu za kadencję.” 

 

Pan Andrzej Majewski 
Poprosił o zwrócenie uwagi na porządek przy ulicy Żółkiewskiego. 

 

Pan Mirosław Czaja  
Pytając o plac zabaw przy ulicy Żółkiewskiego powiedział, że: 

- Kwota 450.000,00 zł została przesunięta  na 2011 rok. - „Czy zadanie to nie powinno być  
ujęte w planie wieloletnim?” 

 

 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział między innymi, że: 

- Zadanie nie zostało wykonane ze względów czysto ludzkich „nie było klimatu” – w obliczu 

klęski żywiołowej były inne priorytety i skupiono się na pomocy powodzianom. 

- Plac zabaw w tym miejscu jest potrzebny, został ujęty w prowizorium budżetowym na rok 

2011 i będzie zrobiony. 

- W natłoku zadań „umknęło” wykonanie oświetlenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 

„Kiedy ochłonęliśmy” wszyscy elektrycy byli już zaangażowani w prace na prawym brzegu 

Sandomierza. 

 

Pan Janusz Sochacki 
Powiedział, że podobnie jak Pan Mirosław Czaja prosi, aby Pan Burmistrz w przyszłym roku 

zrealizował ten plac. 
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, że zrobi wszystko, aby ten plac był i „nie tylko jeden”. 

 

Pan Mirosław Czaja 
Powiedział, miedzy innymi, że: 

- Nie wiadomo kto zostanie Burmistrzem. 

- Dlatego pytanie dotyczyło planu wieloletniego. 

 

Pan Jerzy Borowski 
Powiedział, że : 

- Przygotowuje prowizorium budżetowe. 

- Jest przekonany, iż Sandomierzanie dokonają najlepszego wyboru. 

 

Pan Krzysztof Niżyński 
Zapytał, czy zabezpieczono pieniądze w budżecie ’2011 na remont budynków przy ulicy 

Mickiewicza 14-20. 

 

Pan Jerzy Borowski odpowiedział twierdząco. 

 

Ad. 8 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych 

w okresie międzysesyjnym. 

 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi, że; 

- Uczestniczył w obchodach Dnia Nauczyciela, które odbyły się w domu katolickim  

w Sandomierzu. 

- Wraz z Radnymi brał również udział w otwarciu boisk sportowych przy Gimnazjum  

Nr 1, w spotkaniu dot. ulicy Staromiejskiej, w obchodach 200-lecia cmentarza św. Pawła 

- Wraz z panem Burmistrzem uczestniczył w otwarciu Niepublicznego Językowego 

Przedszkola „Jaś i Małgosia”. 

- Spotykał się z Mieszkańcami Sandomierza w ramach pełnionych dyżurów zgłaszając 

stosowne interpelacje do Burmistrza Sandomierza. 

 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, ze jest to jedyne w Sandomierzu przedszkole językowe, w którym nauczyciele  

i dzieci rozmawiają wyłącznie w języku angielskim i niemieckim. 

 

Ad. 9 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o złożonych Oświadczeniach  

majątkowych. 

 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący  Rady Miasta  

- Przedstawił informacje o złożonych przez radnych Oświadczeniach majątkowych. 

 

- Ogłosił 10-cio minutową przerwę. 
 

- Po przerwie wznowił obrady LIV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
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Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 

 

Pan Jacek Dybus  
Powiedział: „Zastanawiające jest to, że komisje tego nie opiniowały”. Zapytał, dlaczego tak 

się stało? 

Radny Krzysztof Kandefer powiedział, że przedmiotowy projekt uchwały był omawiany na 

wspólnym posiedzeniu komisji Polityki Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej. 

 

Pan Janusz Sochacki 
Zapytał: Gdzie jest położona nieruchomość: Czy w Sandomierzu, czy w miejscowości 

Chwałki w gminie Obrazów. 

 

Pani Barbara Rajkowska – p.o. Naczelnika Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Powiedział, że; 

- Nieruchomość położona jest w miejscowości Chwałki, przebiega wzdłuż granicy 

administracyjnej miasta i została zajęta pod drogę gminną. Jest to własność prywatna i Miasto 

chce ją nabyć. 
 

W zawiązku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący  

Rady Miasta – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  

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

I stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  

 

                                                 Uchwały Nr LIV/454/2010 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 

 

Ad.  11 

Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza i miejscowych planów       

zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Sandomierza  

 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta –  poprosił o opinię komisji. 

 

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony, Środowiska 

i Rolnictwa - powiedział, że członkowie Komisji której przewodniczy, zapoznali się  
z projektem omawianej uchwały. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  

Wynik głosowania: 13 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się od głosu” 

I stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  

  

                                                        Uchwały nr LIV/455/2010 

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Sandomierza i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze miasta Sandomierza  

 

 

 



 

14 

 

Ad. 12 

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.   
 

Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisji. 

 

Pan Robert Sobieraj – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, 

że opinia Komisji, której przewodniczył, jest pozytywna. 

 

Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w uchwałę i na 

podstawie wyników głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził, że 

Rada Miasta Sandomierza podjęła  

 

Uchwałę Nr LIV/456/2010 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 
 

Ad. 13 

Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok - 

        
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisji 

merytorycznej. 

Pan Robert Sobieraj – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, 

że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

 

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę  
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok i na podstawie wyników głosowania: 17 

„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  

 

Uchwałę Nr LIV/457//2010 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok 

                   

Ad. 14 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2010 rok. 

        
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisji 

merytorycznej. 

Pan Robert Sobieraj – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów  – 

powiedział, że w wyniku głosowania 3:3 komisja nie wydała jednoznacznej opinii. 

 

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie  uchwałę  
w sprawie zmian w budżecie miast na 2010 rok i na podstawie wyników głosowania: 15 „za”,  

0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  

 

Uchwałę Nr LIV/458/2010 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok. 

 

Ad. 15 

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko – Katolickiej Parafii 

Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą „Prace  

remontowo – konserwatorskie katedry w Sandomierzu 
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Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisję 
merytoryczną Rady Miasta: 

Pan Robert Sobieraj – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów  – 

powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

 

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 

uchwały i na podstawie wyników głosowania: 17 „za”,0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  

 

Uchwałę Nr LIV/459/2010 

w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko – Katolickiej Parafii Katedralnej 

Narodzenia NMP w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą „Prace remontowo – 

konserwatorskie katedry w Sandomierzu 

                   

Ad. 16 

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Parafii Nawrócenia św. Pawła 

Apostoła w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą „Sandomierz, zespół kościoła 

parafialnego Nawrócenia św. Pawła Apostoła: Remont i renowacja dachu i elewacji 

kościoła”.      

 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o przedstawienie opinii  

komisji merytorycznej. 

 
Pan Robert Sobieraj – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów  – 

powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

 

Pan Krzysztof Kandefer 
Powiedział, że wydaje się, iż Rada Miasta podejmowała już tę uchwałę. 
 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
Powiedział, że w związku z tym, że Regionalna Izba Obrachunkowa zgłosiła zastrzeżenia co 

to pewnych sformułowań, należało wprowadzić poprawki do podjętej uchwały. 

 

Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że RIO zwróciło 

uwagę na uchybienia zawarte w uchwale – stąd  potrzeba powtórnego podjęcia uchwały –  

w wersji poprawionej. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały i na podstawie wyników głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”,  

0 „wstrzymujących się” stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  

 

Uchwałę Nr LIV/460/2010 

w sprawie przyznania dotacji celowej Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła  

w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą „Sandomierz, zespół kościoła 

parafialnego Nawrócenia św. Pawła Apostoła: Remont i renowacja dachu i elewacji 

kościoła”. 

 

Ad. 17 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na 

realizację zadania pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń SPZ ZOZ w Sandomierzu dla 
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potrzeb oddziału rehabilitacji dziennej oraz zakup aparatury medycznej dla 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu.” 
 

        
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisji 

merytorycznej. 

Pan Robert Sobieraj – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – 

powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

 

Pan Jacek Dybus  
Powiedział, między innymi, że: 

- Rozumie potrzebę wsparcia Szpitala przy zakupie  np. sprzętu do rehabilitacji. 

- Nie rozumie budowy obiektów „nie na naszym terenie” za pieniądze Miasta.  

 

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 

uchwały i na podstawie wyników głosowania: 14 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” 

stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  

 

Uchwałę Nr LIV/461/2010 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację zadania 

pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń SPZ ZOZ w Sandomierzu dla potrzeb oddziału 

rehabilitacji dziennej oraz zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu.” 

 

Ad. 18 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2010 rok. 

        
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisję 
merytoryczną Rady Miasta. 

Pan Robert Sobieraj – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – 

powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie  projekt 

uchwały i na podstawie wyników głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  

 

Uchwałę Nr LIV/462/2010 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok. 

 

Ad. 19 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 

rok.  

 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisję 
merytoryczną Rady Miasta. 

Pan Robert Sobieraj – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – 

powiedział, że komisja zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedmiotowy 

projekt uchwały i na podstawie wyników głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”,  

0 „wstrzymujących się” stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
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Uchwałę Nr LIV/463/2010 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok. 

 

Ad. 20               

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2010 rok. 

        
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisję 
merytoryczną Rady Miasta. 

Pan Robert Sobieraj – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – 

powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę  
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok i na podstawie wyników głosowania: 17 

„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  

 

Uchwałę Nr LIV/464/2010 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok. 

 

Ad. 21 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.                

        
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta: 

- Przypomniał, że na poprzedniej sesji do tego projektu uchwały były uwagi i zgłoszono 

propozycje zmian. 

 -  Poprosił o opinię komisję merytoryczną Rady Miasta. 

Pan Robert Sobieraj – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – 

powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

 

Pan Krzysztof Kandefer 
Powiedział, że: 

- Nad projektem tej uchwały pracowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

- W posiedzeniu komisji brakowało przedstawiciela wnioskodawcy – nie miał kto 

odpowiedzieć na pytania radnych. 

- Ponownie apeluje o uczestniczenie w posiedzeniach komisji pracowników Urzędu 

Miejskiego. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w 

uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 3. „wstrzymujących się” 

stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  

 

                                             Uchwałę Nr LIV/465/2010 

                   w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny  

       wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

 

Ad. 22 

Podjęcie uchwały  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu  Interdyscyplinarnego w Sandomierzu  oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania     
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Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisję 
merytoryczną Rady Miasta. 

Pan Robert Sobieraj – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – 

powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedmiotowy 

projekt uchwały i na podstawie wyników głosowania: 15 „za”,  1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący 

się” stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  

 

Uchwałę Nr LIV/466/2010 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu  

Interdyscyplinarnego w Sandomierzu oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 

 

Ad. 23                

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 

Koprzywianki 

 

Pan Janusz Sochacki  
Zapytał: Czy projekt uchwały opiniowała jakaś komisja? 

 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że żadna komisja nie 

opiniowała projektu uchwały – Projekt był kierowany do Komisji Gospodarki Przestrzennej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

Pan Jacek Dybus 
Powiedział ,że: 

- Jest to kolejna uchwała której nie opiniowała żadna komisja Rady Miasta. 

- Jest to bardzo ważna uchwała i powinna być zaopiniowana przez trzy komisje: Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję 
Gospodarki Przestrzennej , Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

-  Złożył wniosek o zdjęcie projektu uchwały z Porządku obrad dzisiejszej sesji  

i umożliwienie komisjom zajęcie stanowiska. 

 

Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie  wniosek 

Radnego – Pana Jacka Dybusa   

Wynik głosowania: 4 „za”, 10 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” – wniosek został odrzucony. 

 

Pan Janusz Sochacki 
Powiedział, między innymi, że: 

- Wątpi, aby Państwo Radni wiedzieli za czym głosują. 
- Brakuje opinii komisji, nie ma zaznaczonych w tekście zmian w stosunku do wersji 

obowiązującego Statutu. 

- Głosując, Radny decyduje o majątku Miasta. 

- rozumie wniosek Radnego Jacka Dybusa. 

- Nie ma ochoty być maszynką do głosowania, bo nie wie, czy to jest dobre dla Miasta czy 

nie. 

 

Pani Agnieszka  Frańczak-Szczepanek 
Powiedziała, że: 

- Państwo Radni otrzymali materiały na sesję przed tygodniem. 
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- Był wystarczający czas na przeanalizowanie problemu, „doczytanie uzasadnienia”. 

 

Pan Janusz Sochacki 
Powiedział, między innymi, że: 

- Zgodnie ze statutem jest obowiązek, aby projekt uchwały był zaopiniowany przez komisje 

Rady Miasta. 

- Rozumie, iż są sytuacje wyjątkowe, ale dzisiaj to już kolejna  uchwała, która nie została 

przeanalizowana przez merytoryczne komisje. 

- Co najmniej trzy komisje z dziewięciu były właściwe do opiniowania tego projektu. 

- Przyznał, że mógł zapoznać się z projektem uchwały pod warunkiem, że dysponowałby 

tekstem poprzedniego Statutu i porównywał te dwa dokumenty, co się zmieniło. 

- Chce mieć materiały przygotowane „tak jak być powinny. (…) stary tekst i nowy tekst lub 

przynajmniej zaznaczone zmiany (…). 

- Mógłby zaufać komisji, która nad tym obradowała, ale niestety żadna nad tym nie 

pracowała. 

 

Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że 

- Projekt uchwały został skierowany do Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa – w tej komisji większość ma „Państwa Grupa”, a Przewodniczącym 

jest Pan Andrzej Gleń. 
- Nie będzie przypominał Przewodniczącym Komisji o obowiązku zwołania komisji  

i opiniowania uchwał. 

 

Pan Janusz Sochacki 
Powiedział, że: 

Materiały na sesje powinny być kompletne, zawierać wszystkie załączniki, opinie komisji  

i Burmistrza. 

 

Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że: 

- Często komisje opiniują uchwały nawet w przysłowiowej ostatniej chwili, tuż przed sesją. 
- Pan Andrzej Gleń miał czas do dzisiaj, aby projekt uchwały zaopiniować. 
 

Pan Janusz Sochacki 
„Ale Pan tego nie dopilnował.” 

 

Pan Jacek Dybus 
Powiedział, między innymi, że: 

- Projekt omawianej uchwały powinny zaopiniować trzy komisje Rady Miasta” 

                      - Komisja Gospodarki Komunalnej (dot. inwestycji) 

                      - Komisja Budżetu i Finansów (dot. finansów) 

                      - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

- przy podejmowaniu poprzednich zmian Statutu omawiano go w obecności przedstawicieli 

EZGBK (Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki). 

- „Tego pasztetu nie należy wkładać przyszłej Radzie”. 

Podkreślił, że jego wniosek był słuszny, ponieważ zmiany dotyczą struktury związku, „są to 

zmiany stałe i bardzo ważne”. 

 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, między innymi, że: 

- Statut EZGDK był już wielokrotnie zmieniany i przyjmowany przez Radę. 
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- Wprowadzone zmiany to tzw. kruczki prawne (zamiana jednego słowa na inne)   

-  Dotychczasowy Statut nigdy nie był dopracowany do końca. 

- Aby mieć możliwość skorzystania z pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego,  

Związek musi mieć aktualny Statut. „Ciągle brakowało jakichś zapisów tzw. kropki nad „i” 

czy przecinka.” Było to w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i wróciło.  

W tej formie, jaka została Państwu przedstawiona, może zostać przyjęty”. 

- W związku z realnym zagrożeniem zamknięcia składowiska śmieci w Jańczycach - z uwagi 

na normy unijne - należy pozyskać pieniądze i inwestować. 
- Zarząd EZGDK wystąpił do Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie – 

można pozyskać kwotę do 85% kosztów inwestycji, a resztę sfinansują gminy członkowskie. 

- Podkreślił, na koniec wypowiedzi, że „nie ma tu żadnego wykorzystywania”. Podał przykład 

zmian „słowo „pomoc” należy zmienić na „dotacja””. 

Poprosił o przyjęcie projektu uchwały, bo z wszystkich gmin członkowskich tylko 

Sandomierz nie przyjął Statutu. 

 

Pan Tadeusz Frańczak powiedział, że cała korespondencja z EZGDK jest kierowana do 

Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Uważa że zarzut co do 

kierowania korespondencji do poszczególnych komisji nie jest uzasadniony. 

 

Pan Jacek Dybus 
Powiedział, między innymi, że:                                                                  

- Chce Państwu Radnym uświadomić, że to Miasto Sandomierz będzie głównie inwestować, 
bo jest największą gminą w EZGDK. 

- Główny ciężar inwestycji spada na Sandomierz „pozostałe gminy są małe” 

- Należy się przyjrzeć temu co robimy. 

 

Pani Sylwia Rybacka 
Powiedziała, że podjęcie decyzji w sprawie jakiejkolwiek inwestycji wymaga podjęcia 

osobnej uchwały Rady Miasta Sandomierza. 

 

Pan Janusz Sochacki 
Zwracając się do Pana Burmistrza powiedział, między innymi, że: 

- Ma świadomość, że Statut należy uchwalić – problemem jest jednak sposób, w jaki to 

robimy. ”Przyjmujemy w ciemno bez przygotowania. Na czym polegają te kruczki prawne”? 

 
Radny Marceli Czerwiński powiedział, że są w dokumencie zapisy dotyczące  

przewodniczącego i jego zastępcy, których nie rozumie oraz zapis „co najwyżej”, który  

z matematycznego punktu widzenia też jest niezrozumiały. 

 

Radny Janusz Sochacki  
- Na uchwale jest pieczątka radcy prawnego, a na projekcie Statutu nie ma. Zapytał, „czy 

Radca to opiniował?” 

 

Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że Statut jest 

integralną częścią uchwały. 

 

Pan Janusz Sochacki 
Powiedział, że „Radca opiniuje to na czym się podpisuje”.  
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Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie  

omawianą uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 13 „za”, 2 „przeciw”, przy 2 głosach  

„wstrzymujących się” stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  

 

Uchwałę Nr LIV/467/2010 

w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki 

 

Ad. 24 

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

Rolnego na rok podatkowy 2011. 

 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – przypomniał, że Burmistrz 

uzasadnił wprowadzenie tego projektu uchwały, poprosił o opinię komisji merytorycznej. 

Pan Robert Sobieraj – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – 

powiedział, że komisja zawnioskowała o obniżenie podatku od nieruchomości  

i pozostawienie go na poziomie roku ubiegłego – w związku z tym zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały.  

 

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie  uchwałę i na 

podstawie wyników głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, że 

Rada Miasta Sandomierza  podjęła 

 

Uchwałę Nr LIV/468/2010 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 

podatkowy 2011 

                                              

Ad. 25 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2010 rok. 

        
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisję 
merytoryczną Rady Miasta. 

Pan Robert Sobieraj – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – 

powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

 

Pan Janusz Sochacki 
Zapytał: Co znaczy zapis w nagłówku: „projekt uchwały z dnia 2 listopada ?”  

 

Pani Jadwiga Rostocka – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego  

w  Sandomierzu – powiedziała, że zapis oznacza, iż projekt uchwały został przez urzędnika  

napisany w dniu 2 listopada i system to odnotował. 

 

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie  uchwałę i na 

podstawie wyników głosowania: 17  „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, że 

Rada Miasta Sandomierza podjęła  

 

Uchwałę Nr LIV/469/20 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok 
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Ad.26 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2010 rok. 

        
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta  poprosił o opinię komisję 
merytoryczną Rady Miasta: 

 
Pan Robert Sobieraj – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów  – 

powiedział, że komisja zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 

 

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę  
w sprawie zmian w budżecie miast na 2010 rok i na podstawie wyników głosowania: 17 „za”, 

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  

 

Uchwałę Nr LIV/470/2010 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok. 

 
 

Ad. 27 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 

rok.  

 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisję 
merytoryczną Rady Miasta. 

Pan Robert Sobieraj – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – 

powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

 

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie  uchwałę i na 

podstawie wyników głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” stwierdził, że 

Rada Miasta Sandomierza podjęła  

 

Uchwałę Nr LIV/471/2010 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok. 

                           

Ad. 28 

Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne. 
 

Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił pisma, które wpłynęły 

do Rady Miasta:  

- Przeczytał pismo Wojewody Świętokrzyskiego podsumowujące V kadencję wraz  

z podziękowaniem za współpracę. 
- Pismo  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – informujące o dotacji dla Parafii św. 

Pawła Apostoła w wysokości 100.000,00 zł na pokrycie kosztów remontu dachu kościoła. 

Następnie Pan Przewodniczący: 

- poinformował, że do Rady Miasta trafiło pismo pewnego prawnika, który uważa że 

zbliżające się wybory „noszą znamiona nielegalnych” pismo jest do wglądu w biurze Rady. 

 

Pan Tadeusz Frańczak podziękował Radnym za uczestniczenie w kweście na 

Sandomierskich Cmentarzach. 

Przekazał zaproszenie do udziału w wystawie fotograficznej w dniu 7.11.2010 r w Muzeum 

diecezjalnym. 
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- Udzielił głosu Mieszkańcom Starego Miasta. 

 

Mieszkanka Sandomierza 
Zapytała Pana Burmistrza: Czy jeżeli zostanie ponownie Burmistrzem to umożliwi 

mieszkańcom Starego Miasta wykup mieszkań ? 

 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, między innymi, że: 

- Obecnie jest finalizowany przetarg na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej  

w Sandomierzu. Jest szansa na pozyskanie 19 milionów zł z funduszy unijnych. 

- Do czasu realizacji zadania, jeżeli zostaną zmienione jakiekolwiek zapisy, to mieszkańcy 

będą musieli partycypować w kosztach tej inwestycji. Jest to skomplikowane. 

- należy zakończyć tą sprawę i przemyśleć jak mieszkańcy mogą zostać właścicielami swoich 

mieszkań. 
 

Mieszkanka Sandomierza 
Powiedziała, miedzy innymi, że: 

- W budynku, w którym mieszka została niedawno odnowiona elewacja – Obecnie z komina 

odpadł tynk, a do mieszkania leje się woda. 

-  mieszkańcy będą mogli zawiązać wspólnoty a właściciel nieruchomości zdecydowanie 

lepiej dba o swoją własność. Na sprzedaży na pewno Miasto nie straci. 

- Ludzie, zwłaszcza starsi, niepokoją się, że budynki całe będą mieć nowych właścicieli, a oni 

stracą dach nad głową. 
 

Mieszkanka Starego Miasta  
Powiedziała, że obowiązuje uchwała o sprzedaży całych kamienic. Zapytała: „czy ta uchwała 

została zniesiona? Czy, zważywszy na obecne zadłużenie Miasta, nie będzie sprzedaży 

kamienic w Sandomierzu ?” 

 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza zapytał „Co Pani ma na myśli?” 

 

Mieszkanka Starego Miasta odpowiedziała, że jest uchwała zezwalająca na sprzedaż całych 

kamienic. Jest realne, że właścicielem stanie się osoba prywatna. Co się stanie z lokatorami. 

Radny Andrzej Gleń zapytał, „która to jest uchwała?” 

Mieszkanka Starego Miasta odpowiedziała, że „jest bodajże o sprzedaży całych kamienic 

uchwalona jeszcze za czasów Burmistrza Tenderowicza”. 

Radny Andrzej Gleń odpowiedział, że „nie ma takiej uchwały”. 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – powiedział, że „chodziły plotki po 

mieście ale nie ma żadnej uchwały” 

Mieszkanka Starego Miasta  powiedziała między innymi, że przeszkodą w wykupie 

mieszkań na Starym Mieście nie jest „Rewitalizacja” (plan uporządkowania gospodarki 

wodno-ściekowej o której mówił Burmistrz) ponieważ wszelkie przyłącza woda ścieki gaz 

i inne znajdują się poza kamienicami i jest to własność danego operatora. 

Zapytała „chcę usłyszeć od Pana Burmistrza, jakie są rzeczywiste przyczyny tego, że tych 

mieszkań (na Starym Mieście ) nie można wykupić?  

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – odpowiedział, że projekt o którym mówi 

jest realizowany przez spółkę PGKiM „miasto dopłaca kilkanaście milionów do całości, 

trzeba to skrupulatnie rozegrać” dodał, że jeśli będzie stosowna uchwała to będzie sprzedaż. 
Mieszkanka Sandomierza z Sali obrad zaznaczyła, że mieszkańcy Starówki wzięli udział  

w posiedzeniu komisji na której omawiano ten temat „poczuliśmy się lekceważeni”. Dodała, 
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że jest to poważny problem dla wszystkich mieszkańców Starówki  i należy zorganizować 
poważne spotkanie na którym wszystko będzie wyjaśnione. Podała przykład eksmisji 

lokatorów z kamienicy przy Bramie Opatowskiej. 

 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek 
Powiedziała między innymi, że: 

- Nie jest to element kampanii wyborczej, jak powiedział radny pan Janusz Sochacki – 

Mieszkańcy Starówki nie są wyborcami mówiącej te słowa. 

- W „pocie czoła” przygotowała projekt uchwały i „nikt nie pokusił się, żeby ją poprawić”. 

- Projekt tej uchwały nie jest bublem. 

- Jako Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej  starała się o sprawiedliwość – aby 

każdy mieszkaniec Sandomierza miał szanse wykupić swoje mieszkanie komunalne. 

 

Pan Janusz Sochacki 
Powiedział, między innymi, że; 

- Jest ostatnią osobą, która sprzeciwiałaby się sprzedaży mieszkań („Nie muszę mówić kim 

moja żona jest.”) 

- Chce powiedzieć mieszkańcom Starówki jakie są zagrożenia związane z wykupem 

mieszkań. 
- Mieszkania (kamienice) na Starówce zostały wywłaszczone, zgodnie z ustawą o gospodarce 

nieruchomościami w przypadku sprzedaży prawo pierwokupu ma były właściciel, „może się 
zdarzyć że Państwo kupicie mieszkanie za 20% wartości, a może być sytuacja taka, że kupi 

były właściciel za tę samą cenę, bo ma takie prawo”. podał przykład wykupu budynku przy 

ul. Mickiewicza. 

- W myśl przepisów właściciel kupuje nieruchomość wraz z częścią gruntu. Pod znaczną 
częścią kamienic przebiega Trasa Podziemna. Tak więc właściciel danej kamienicy jest też 
właścicielem części Trasy Podziemnej. 

Zapytał „Jak sprzedać mieszkania stojące na Trasie Podziemnej?” 

- Podał przykład sprzedaży kamienicy w Opatowie gdzie właściciel postawił furtkę   
i przebudowywano wejście do podziemi w Opatowie. 

Na koniec swojego wystąpienia poprosił Burmistrza o zorganizowanie spotkania  

z Mieszkańcami Starego Miasta w obecności konserwatora zabytków i prawnika celem 

przedstawienia ewentualnych zagrożeń od strony formalnej i prawnej. 

Radny Krzysztof Kandefer powiedział między innymi, że projekt uchwały o którym mówi 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek był opiniowany przez łączone komisje: Polityki 

Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej. Z ustaleń zapadłych na posiedzeniu tych komisji 

wynikało, że projekt będzie przekazany do Konserwatora Zabytków celem zaopiniowania. 

„Miałem przeświadczenie, że takie zapytanie do Konserwatora poszło, ponieważ udzielano 

odpowiedzi, że jeszcze nie ma opinii Konserwatora”(…) zostałem wprowadzony w błąd” 

Poprosił o pokazanie pisma skierowanego w tej sprawie do Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 

Pan Z.P.*) – Mieszkaniec Sandomierza – powiedział między innymi że „Naczelny Sąd 

Administracyjny oddalił kasację w sprawie ustalenia tych nieszczęsnych znaków 

drogowych.” 

Wyraził swoją negatywną opinię o banerze usytuowanym na ogrodzeniu stadionu sportowego 

zapraszającym na obchody 85-lecia klubu sportowego. Uważa, że jest to element 

prowadzonej kampanii wyborczej. 

Wyraził swoje oburzenie co do postępowania władz miasta, które utrudniają funkcjonowanie 

osobom niepełnosprawnym.  
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Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że Pan Z.P.*) 

skierował do Rady pismo. Zostało ono przekazane do Burmistrza i nie ma jeszcze na nie 

odpowiedzi. 

Pan Z.P.*) powiedział, że ma odpowiedź od Burmistrza ale jest ona lakoniczna i rozmija się 
z przepisami prawa. 

 
Pani R.K.*) - mieszkanka Sandomierza - powiedziała, między innymi, że miasto nie dba  

o osoby niepełnosprawne. 

- W 2006 roku zwróciła się do Burmistrza o dostosowanie podjazdu do kamienicy w której 

mieszka dla osoby niepełnosprawnej, ponieważ jej mąż porusza się na wózku. 

- w 2007 roku poprosiła Burmistrza o wymianę drzwi wejściowych do kamienicy na szersze 

również z tego samego względu. Burmistrz wyraził na to zgodę. 
- Kilka tygodni temu wymieniono drzwi na takie same jak poprzednio. 

Mieszkanka wyraziła swoją negatywną opinię o pracy Wydziału Nadzoru Komunalnego 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

Poprosiła o odpowiedź „Czy będą te drzwi wymienione, czy będziemy czekać następne 20 lat 

na ich wymianę?” 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – odpowiedział, że nie zna tej sprawy „Jeśli 
tak się stało, to jest to postepowanie naganne i zostanie to wyprostowane.” Przeprosił 

mieszkankę za ten incydent. Zwrócił uwagę, że nie wie o takich szczegółach i należało to na 

bieżąco zgłosić. Nie rozumie też dlaczego temat jest poruszany na sesji. 

Pani R.K.*) dodała, że zgłaszała ten fakt do Wydziału Nadzoru Komunalnego, który podlega 

burmistrzowi. 

 

Ad. 29 
 

Pan Tadeusz  Frańczak  – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził wyczerpanie Porządku 

obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął  LIV sesję Rady Miasta 

Sandomierza. 

  

                                                    

                                                                                    Tadeusz Frańczak 

 

                                                                                    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.  

 

 

 


