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                                                        Protokół  Nr 12                                    
                                     z  XII sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                       26 października 2011 roku –  Ratusz 
    
 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji –  13.30 
 
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                            Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył  
XII sesję Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana Jerzego 
Borowskiego – Burmistrza Sandomierza,  Panią Ewę Kondek – Wiceburmistrza Sandomierza,  
Pana Marka Bronkowskiego – Zastępcę Burmistrza Sandomierza, dyrektorów podległych i  
współpracujących  z Urzędem Miasta  jednostek, Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy  
prasy i radia oraz Państwa Radnych oraz szczególnie ciepło  Panie – Dyrektorów  Przedszkoli 
samorządowych. 
 
W sesji uczestniczyli równieŜ : 
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta  
Pani Bernadetta Marek - Fołta – Radca Prawny UM 
Pani Barbara Rajkowska –Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
Pani Barbara RoŜek– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pani Dorota Drozdowska – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 
Pani Iwona Głowacka – Dzieciuch – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich  
Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego  
Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej 
            
                       W XII sesji udział wzięło 20  Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak w 
załączonej Liście obecności.   
Radny: Pan Zbigniew Rusak  usprawiedliwił swoją nieobecność     
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki na podstawie listy obecności 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały oraz poprosił o 
zabranie głosu Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza.   
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
- Powiedział, Ŝe Pan   Wojciech Jasiński – Inspektor w StraŜy Miejskiej  w Sandomierzu  
dokonał bohaterskiego czynu  ratując ludzkie Ŝycie. 
- Odczytał treść listu dziękczynnego mówiącego o odwadze i potrzebie czynienia dobra 
- Wraz z Panem Januszem Sochackim – Przewodniczącym Rady Miasta Sandomierza  
wręczył Panu Wojciechowi Jasińskiemu odczytany list  wraz  z symboliczną nagrodą. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki dziękując i gratulując   Panu 
Wojciechowi  Jasińskiemu  „raz jeszcze” – w imieniu Rady Miasta Sandomierza  oraz 
Społeczności Lokalnej powiedział, między innymi, Ŝe: 



 2 

- Gratuluje Panu Burmistrzowi i Panu Komendantowi StraŜy Miejskiej  fachowych i 
kompetentnych pracowników. 
- Takie chwile i tacy ludzie są dowodem na konieczność  funkcjonowania w Sandomierzu 
StraŜy Miejskiej. 
 
 Ad. 2 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki   poprosił o dokonanie wyboru 
sekretarza  dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Zaproponował kandydaturę Radnego - Pana Marcina Marca. 
 
Radny – Pan Marcin Marzec wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad  i wobec 
braku innych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” . 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Marcin Marzec został sekretarzem dzisiejszych obrad.  
 
Ad. 3                             
                                          Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  poprosił o ew. uwagi i wnioski do 
porządku obrad XII sesji Rady Miasta.  
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Uzasadnił potrzebę wprowadzenia 2 projektów uchwał w sprawie zmian w budŜecie na 2011 
rok (wpłynęły dodatkowe pieniądze: na stypendia oraz  odszkodowanie z PZU) 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Państwo radni otrzymali   projekty uchwał , o których mówił Pan Burmistrz. 
- Proponuje , aby dodatkowe projekty uchwał : pierwszy z projektów, w  którym w paragrafie 
1  figuruje kwota 21 150  zł umieścić w punkcie 13. , zaś drugi z nich ( w paragrafie 1 jest 
kwota 43 618 zł)  był w punkcie 14  Porządku obrad. 
Pozostałe punkty ulegają przesunięciu „w górę” i otrzymują o 2 numery wyŜej. 
- Poddaje pod głosowanie   wprowadzenie do Porządku obrad XII sesji  w/w projektów 
uchwał.  
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących  się” od głosu.- Rada Miasta  
uwzględniła wniosek Burmistrza Sandomierza  
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod głosowanie  Porządek obrad uwzględniający wprowadzone  zmiany. 
Wynik głosowania: 20  „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta 
Porządku obrad  XII sesji Rady Miasta – jak niŜej:  
 
  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
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  2. Powołanie sekretarza obrad. 
  3. Przyjęcie porządku obrad. 
  4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
  5. Informacja o funkcjonowaniu przedszkoli na terenie Miasta Sandomierza.   
     (Wniosek  Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza i Komisji Nauki, Oświaty,  
      Kultury i Sportu )    
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do  
      sądów powszechnych  (Wniosek  Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach) 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników. (Wniosek  Prezesa Sądu Okręgowego  
      w Kielcach) 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. (Wniosek Burmistrza 
      Sandomierza)  
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok (Wniosek Burmistrza  
      Sandomierza) 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budŜecie Miasta  na 2011 r.  (Wniosek Burmistrza 
      Sandomierza) 
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  (Wniosek Burmistrza  
      Sandomierza) 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków opadowych 
      i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych  o trwałej nawierzchni do kanalizacji  
      deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta  Sandomierza na okres:1 styczeń 2012 r.  
      do 31 grudzień 2012 r. 1 (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok (Wniosek Burmistrza  
      Sandomierza)  -  Stypendia 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok (Wniosek Burmistrza  
      Sandomierza)  - Dworek Koćmierzów    
15. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach  
      podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.  
16. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy róŜne. 
17. Zamknięcie obrad. 
     
Ad. 4 
                     Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  przedstawił Sprawozdanie z realizacji zadań 
w okresie od 5 października 2011roku do 26 października 2011roku  

Panie Przewodniczący,  
Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  

w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, 
wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miasta 
Sandomierza, a takŜe rozstrzygałem sprawy naleŜące do mojej kompetencji, wynikające z 
ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upowaŜnień 
ustawowych, a w tym między innymi:  
1. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które 
są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miasta Sandomierza.  
2.wydawałem akty normatywne, tj.:  zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących 
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zmian budŜetu gminy na 2011 
3. wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej- w tym 
okresie wydałem łącznie 15 Zarządzeń.  

 
Z zakresu Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego  

 
 
1. Przeprowadzono kontrolę problemową w zakresie realizacji celów i zadań badanej 

jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, stosownie do 
postanowień art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych     (Dz. 
U. z 2009 roku nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz realizacji planu finansowego w 
jednostce organizacyjnej miasta:  

 
− Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierz 

 
Z zakresu Wydziału Nadzoru Komunalnego   
 
1. Wykonano remont odcinka ul. Gołębickiej, 
2. Wykonano  remont oświetlenia ul. Krakowskiej, 
3. Wykonano remont parkingu wraz z odwodnieniem za budynkiem Pl. Poniatowskiego 3, 
4. Wykonano naprawę schodów pomiędzy ul. Portową a ul. Torową.  
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieŜąco. 

   
 Z zakresu Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego 
 
Zakończona została budowa placu zabaw dla dzieci w ramach programu „Radosna Szkoła”  
przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2 .  
Zadania zostały  dofinansowane przez Kuratorium Oświaty w wysokości 50% 
 
Z zakresu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
       

1.  w zakresie obrotu nieruchomościami:  
- zawarto 4 umowy notarialne sprzedaŜy lokali mieszkalnych na rzecz najemców  
  

2.  w zakresie dzierŜawy nieruchomości:  
- wydano 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 
-  zawarto 1 porozumienie o rozwiązaniu umowy dzierŜawy, 
-  zawarto 1 umowę dzierŜawy 
 

3.   w zakresie podziałów nieruchomości: 
       - wydano 3 decyzji podziałowych na wniosek właścicieli nieruchomości, 
       - wydano 2 decyzje podziałowe z urzędu 
 
4.   w zakresie uŜytkowania wieczystego: 
        -   przygotowano 1 oświadczenie w sprawie aktualizacji opłaty za uŜytkowanie 

wieczyste 
        -   wydano 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w 

prawo własności 
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5.  w zakresie rolnictwa:   
- wydano 5 decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
 
Z zakresu Referatu Kultury, Sportu i Promocji 
Kultura 

 
1) 9.10.2011 r. – „XX Festiwal Muzyka w Sandomierzu” – koncert „Cudowne 

dzieci”, finałowy koncert festiwalu z udziałem najbardziej utalentowanych uczniów 
szkół muzycznych z towarzyszeniem Sandomierskiej Orkiestry Festiwalowej, przed 
sandomierską publicznością wystąpili:  Dominika Kowalska, Jan Tomaszuk, 
Damian Skibniewski oraz Julian Paprocki na klarnecie, Maja Kozieł na 
skrzypcach, Sebastian Kozub na wiolonczeli oraz Marianna Bednarska na bardzo 
rzadkim instrumencie – marimbie; młodzi wykonawcy zaprezentowali bardzo wysoki 
poziom artystyczny i umiejętności godne prawdziwych mistrzów, miejsce: Sala 
Rycerska Zamku kazimierzowskiego, 

2) 14-16.10.2011 r. – „Festiwal Łagodności” – festiwal miłośników piosenki autorskiej 
i poezji śpiewanej, podczas imprezy odbyły się występy: Martyny Jakubowicz z 
zespołem Plateau, Jerzego Mamcarza oraz Artura Andrusa ; festiwal rozpoczął 
zespół Plateau, który zaprezentował nowe aranŜacje piosenek Marka Grechuty; 
drugiego dnia Jerzy Mamcarz przedstawił recital poetycko-satyryczny pt. „…jeszcze 
tańczą ogrody” z autorską interpretacją wierszy znanych polskich poetów, m.in.: 
Miłosza, Herberta, RóŜewicza; na zakończenie festiwalu wystąpił Artur Andrus – 
znany artysta kabaretowy, który zaprezentował swoje wiersze i piosenki, miejsce: 
Dom Katolicki, Dom Długosza, 

3) 14.10.2011 r. – „Spotkanie autorskie z pisarką Romą Ligocką”, organizatorami 
wydarzenia byli Ojcowie Dominikanie, Dom Pracy Twórczej „Alicja”, Sandomierskie 
Centrum Kultury oraz Urząd Miejski w Sandomierzu, spotkanie będące częścią 
Festiwalu „Łagodności” poprowadzili: Monika Stojowska oraz Filip Materkowski, 
miejsce: Dom Pracy Twórczej „Alicja”, 

4) 15.10.2011 r. – „90-lecie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu” – uroczystość 
rocznicowa, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta, obecni i byli 
pracownicy Muzeum Okręgowego, a takŜe przyjaciele      i sympatycy instytucji; 
jubileusz uświetnił koncert Leonardo Masiego, znakomitego gitarzysty, wykładowcy 
literatury polskiej we Włoszech, 

5) 17.10.2011 r. – Przekazanie sprzętu do interaktywnej nauki i zabawy dla 
Świetlicy „Dworek”, system MimioTeach pozwalający prowadzić interaktywne 
zajęcia szkoleniowe i prezentacje został przekazany przez Klub Rotary z Warszawy, 

6) 20.10.2011 r. – Spotkanie z dr. Januszem Kamockim – wydarzenie kulturalne  z 
cyklu „Wybitni Sandomierzanie”, spotkanie poprowadził Krzysztof Burek - redaktor 
Zeszytów Sandomierskich; dr Janusz Kamocki był Ŝołnierzem Polski Podziemnej, 
działaczem niepodległościowym w latach PRL-u, jest etnografem, Członkiem Komisji 
Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności oraz Członkiem Honorowym 
Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, miejsce: Ratusz sandomierski, 

7) 20.10.2011 r. – „VIII edycja Trzeźwego Weekendu” – w ramach wydarzenia odbyła 
się konferencja naukowa poświęcona tematyce uzaleŜnień oraz został zaprezentowany 
spektakl profilaktyczno – edukacyjny „La dolce vita” Teatru Dzieci i MłodzieŜy 
MORALITET,  

8) 23.10.2011 r. - „Festiwal Latawca”  - jesienna impreza rekreacyjna, swoje latawce 
zaprezentowali młodzi miłośnicy modelarstwa z Sandomierza             i Tarnobrzega, 
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podczas prezentacji własnoręcznie wykonanych modeli odbył się konkurs latawców 
wyprodukowanych fabrycznie, wszyscy modelarze otrzymali pamiątkowe dyplomy a 
zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych upominki rzeczowe, po części 
konkursowej uczestnicy wzięli udział w rejsie po Wiśle; celem festiwalu jest 
zainteresowanie dzieci               i młodzieŜy tematyką plastycznych konstrukcji 
przestrzennych oraz róŜnorodnymi formami pracy twórczej, miejsce: Bulwar im. 
Marszałka Piłsudskiego,  

 
Sport 
 

1) 11.10.2011 r. – „Czwartki lekkoatletyczne” - rozgrywki sportowe na Stadionie 
Miejskim w Sandomierzu, organizatorami zawodów są: Urząd Miejski w 
Sandomierzu, Miejski Szkolny Związek Sportowy, sekcja lekkiej atletyki UKS 
,,Trójka” Sandomierz oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

2) 15.10.2011 r. – „Piknik wędkarski dla dzieci”, na terenie zbiornika 
„Atramentówka” kilkudziesięciu młodych wędkarzy wzięło udział w zawodach 
wędkarskich połączonych z piknikiem rodzinnym,   zwycięzcy otrzymali 
okolicznościowe puchary oraz nagrody, dodatkowo wszystkim  uczestnikom 
wręczone zostały upominki, organizatorami zawodów byli: PZW koło wędkarskie nr 
33 przy SBM   „ Sandomierz” oraz  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

3)  
Promocja 
 
1) 10.2011 r. – „Mobilna promocja miasta” – Urząd Miejski kontynuuje promocję 

Sandomierza przy uŜyciu listew do tablic rejestracyjnych, na których znajduje się 
nowe logo, hasło promocyjne „Sandomierz – Królewskie Miasto” oraz adres miejskiej 
strony internetowej, listwy moŜna bezpłatnie otrzymać         w Centrum Informacji 
Turystycznej, 

2) 12.10.2011 r. – „Polska – kraj przewodniczący Radzie Unii Europejskiej” – 
otwarcie wystawy zdjęć prezentujących m.in. najpiękniejsze zabytki Polski w stolicy 
Bułgarii w Sofii, wśród wielu wielkoformatowych plansz znajdują się  fotografie 
zabytków sandomierskich przekazanych przez Urząd Miejski. 

 Z zakresu Wydziału  Finansowego  

1. Wystawiono 630 upomnień dot. zobowiązań podatkowych - pod. od nieruchomości 
osoby fizyczne, oraz  pod. od środków transportowych os. fizycz., 

2. Wydano  18 decyzji w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej, 

3. Wysłano 11 postanowień podatkowych, 

4. Wystawiono 49 decyzji po zmianach wymiarowych dotyczących podatku od 
nieruchomości, rolnego od osób fizycznych. 

5. Wobec 1 podatnika wznowiono postępowanie podatkowe 

6. Wysłano 54 wezwań m.in. do uzupełnienia braków formalnych podania, złoŜenia 
deklaracji  podatkowej, oraz przedłoŜenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia 
podania, 

7. Wysłano 47 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat,. 
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8. Wydano 202 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 
rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach,  

9. Wystawiono 13 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis. 

Sandomierz, dnia 26.10.2011 
Sporządziła: Izabela Rycombel; Wydział Organizacyjny UM Sandomierz 
 
Kończąc wypowiedz Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  powiedział, Ŝe  zmarł 
Pan Profesor Józef Szymański – Honorowy Obywatel Sandomierza, załoŜyciel  i pierwszy 
Rektor WyŜszej Szkoły Humanistyczno- Przyrodniczej  Delegacja z Sandomierza weźmie 
udział w uroczystościach Ŝałobnych, które odbędą się w najbliŜszy piątek w Lublinie. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, Ŝe  nie został poinformowany o śmierci Pana Profesora Józefa Szymańskiego. 
- Poprosił zebranych o powstanie i uczczenie  śmierci Pana Profesora chwilą ciszy. 
 
Następnie Pan Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza   zaprosił do zadawania pytań dot. 
informacji przedstawionych przez Burmistrza Sandomierza. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Bardzo prosi Pana Burmistrza  o zwrócenie się do Pana Starosty o umieszczenie – dla 
bezpieczeństwa -  luster  przy ulicy  Salve Regina od strony ulicy Koseły. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, między 
innymi, Ŝe: 
- Z przykrością przeczytał w lokalnych mediach oraz w Rzeczypospolitej  o konflikcie z 
WSH-P  w sprawie odpłatności za  pobyt powodzian w akademiku naleŜącym do tej Uczelni. 
- Są wypowiedzi Burmistrza – Pana Jerzego Borowskiego i Pani Ewy Kondek – Zastępcy 
Burmistrza – co jest o tyle zaskakujące, iŜ Pani Ewa Kondek jest  równocześnie w Radzie 
Nadzorczej  WSHP. 
- Jest faktem bezspornym, Ŝe powodzianie nocowali  w akademiku Szkoły WyŜszej. 
- Czy nie ma moŜliwości  załatwienia tej sprawy  bez   sensacji na skalę ogólnopolską 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Cieszy się , Ŝe sprawa Centrum Rekreacji  zaczyna się finalizować. 
- Prosi  o przyjrzenie się sytuacji w sandomierskich Szkołach WyŜszych, w sytuacji w której  
zaczyna się sprzedawać majątek (przypomniał, iŜ mówił o tym na poprzedniej sesji Rady 
Miasta) 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
- W związku z projektem uchwały dot.  odszkodowania otrzymanego z PZU  zapytał:  
Jakie są roszczenia Miasta Sandomierza w stosunku do ubezpieczycieli i jakie środki juŜ 
uzyskaliśmy ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
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Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W sprawie ulicy Salve Regina wystąpił do  właściciela drogi. 
- Nie autoryzował tekstu w gazetach. 
- Po raz kolejny  oświadcza, Ŝe była sporządzona umowa  pomiędzy Miastem a WSH-P , 
którą Miasto chciało zawrzeć – Włączył się jednak rzecznik Uczelni i do podpisania umowy 
nie doszło. 
- Warunkiem  przekazania pieniędzy było zawarcie stosownej umowy. – W związku z jej 
brakiem Gmina Sandomierz niewykorzystane pieniądze zwróciła Wojewodzie 
Świętokrzyskiemu. 
- Obecnie sprawa jest w Sądzie. 
- Nie zawsze naleŜy wierzyć doniesieniom prasowym: patrz nierzetelne informacje dotyczące  
zwrotu podatku VAT. 
- JeŜeli chodzi o pieniądze z ubezpieczenia, to „piłka jest w grze” – Pieniądze napływają 
sukcesywnie. 
Wysokość uzyskanych odszkodowań zostanie wykazana  w sprawozdaniach pod koniec roku 
Dzisiaj  Pan Burmistrz nie jest w stanie odpowiedzieć. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
- Dziękuje  wszystkim, którzy zabierali w dyskusji głos. 
- Zamyka  punkt 4. Porządku obrad. 
 
Ad.  5 
 
 Informacja o funkcjonowaniu przedszkoli na terenie Miasta Sandomierza.   
      
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jest współsprawcą   ujęcia  tego tematu w Porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta - 
Wiele osób bowiem  zwracało się w tej sprawie zarówno do Radnych jak i do Pana 
Burmistrza. 
- W róŜnych samorządach przedszkola funkcjonują w róŜny sposób - i wśród Radnych  są 
równieŜ róŜne koncepcje funkcjonowania przedszkoli.  
– W Sandomierzu poza  samorządowymi funkcjonują przedszkola prywatne. 
- W dniu dzisiejszym nie wiemy jaka będzie polityka  naszego Miasta w sprawie przedszkoli. 
- Państwo radni otrzymali  raport na temat funkcjonowania  przedszkoli samorządowych w 
roku szkolnym 2010/2011 przygotowany przez Pana Burmistrza. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta zapraszając do dyskusji powiedział, Ŝe 
nie jest  to ocena funkcjonowania przedszkoli, a jedynie  próba nakreślenia  jakiegoś 
horyzontu, polityki samorządu na  temat przyszłości przedszkoli w Sandomierzu. 
 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
,powiedział, Ŝe Komisja której przewodniczy  analizowała Sprawozdanie z działalności 
przedszkoli samorządowych na posiedzeniu w dniu 25 października br., w obecności  
dyrektorów przedszkoli samorządowych i prywatnych. 
W trakcie spotkania mówiono o: 
- RóŜnych inicjatywach oraz rozwaŜano czy obowiązkowe 5 godzin pobytu dziecka w 
placówce pozwoli na  realizację programu podstawowego.  
- Trudnościach z ustaleniem czasu pobytu dziecka w przedszkolu (tzw. rozliczenia 
technicznego). 
- Obawach związanych z frekwencją  w przedszkolu. 
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Pan Maciej Skorupa 
 
Zapytał Pana Andrzeja Majewskiego – Przewodniczącego Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu: Czy został wypracowany  wniosek dotyczący  budowy nowego przedszkola ? 
 
Pan Andrzej Majewski 
 
Powiedział, Ŝe na posiedzeniu Komisji : 
- Zajmowano się  monitorowaniem problemów bieŜących. 
 - O budowie przedszkola  mówiono tylko w kontekście  wpływających pieniędzy na  budowę 
przedszkola. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jest ciągle problem z uzyskaniem miejsca w przedszkolu. 
- Jest całym sercem  za prywatyzacją , ale nie jeŜeli chodzi o szkolnictwo. 
- Chodzi o nowe pokolenie, o które musimy zadbać. 
- Prosi  Pana Burmistrza o wybudowanie nowego przedszkola. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Przeprasza Pana Przewodniczącego, ale nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu Komisji. 
- Przypadkowo  włączył się  w funkcjonowanie prywatnego przedszkola przy ulicy 
Baczyńskiego i jest pod wraŜeniem  przedsiębiorczości,  inwencji pracowników. 
W prywatnym przedszkolu nie ma  problemów z rodzicami, z godzinami pobytu dziecka w 
placówce itd. 
- Być moŜe potrzebna jest większa samodzielność, bo  tzw. „czapa” , zwierzchność  wójta, 
burmistrza , prezydenta hamuje inwencją gospodarzy przedszkoli, szkół itd. 
- Nie zgadza się z opinią Pana Macieja Skorupy – potrzebna jest konkurencja, potrzebne są  
przedszkola i samorządowe i prywatne. 
 
Pan Piotr Majewski 
 
Zapytał: Czy zostały przyjęte do przedszkoli dzieci  3. i 4. letnie z list rezerwowych ?( bo był 
z tym problem) 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, między innymi: 
- O średniej liczbie dzieci w grupie przedszkolnej. 
- O telewizyjnej akcji budowy przedszkola w Sandomierzu. 
- O potrzebie nauczania języków obcych  w ciągu „tych  obowiązkowych 5. godzin”. 
- O  placu zabaw  dla dzieci z przedszkola prywatnego. 
- śe dziękuje za stały , wysoki poziom we wszystkich przedszkolach sandomierskich (kiedyś 
jedne były lepsze inne gorsze) 
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Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Nie jest dobrze, kiedy rodzice ze względów finansowych są zmuszeniu odbierać dzieci z 
przedszkola wcześniej. 
- W sytuacji – jak wyŜej – naleŜy godziny bezpłatne wydłuŜyć do np. 6 godzin albo obniŜyć 
opłaty. 
- Pewne działy Ŝycia  społeczeństwa powinny być wyłączone z wolnego rynku- i to jest 
szkolnictwo i słuŜba zdrowia. 
- Zapytał ile w tym roku szkolnym dzieci nie  dostało się do przedszkola ? 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Jest w stanie przewidzieć co koledzy Radni  „wewnętrznie odczuwają”  i  ± co kaŜdy  
powie. 
- Chętnie wysłuchałby raczej  co do powiedzenia mają Panie Dyrektor z poszczególnych 
przedszkoli. 
 
Pan Marcin Marzec 
 
Zaapelował, aby  pomóc dyrektorom przedszkoli i aby rodzice nie zabierali dzieci przed  
godzina 13. 
 
Panie - Dyrektorzy Przedszkoli samorządowych krótko  przedstawiły placówkę , którą kierują 
z uwzględnieniem  problemów związanych  ze zmianami wprowadzonymi  nową ustawą. 
 
Pani Dorota Strugała - Dyrektor Przedszkola Nr 1 
 
 Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- Przedszkola w Sandomierzu są piękne, dobrze wyposaŜone, maja dobre budŜety. 
- Jedyną bolączką są puste sale od godziny 13. 
- Przy realizacji podstawy programowej  nie ma moŜliwości wprowadzenia  nauczania języka 
  obcego. 
- Dopuszczalna liczebność  w grupie przedszkolnej to 25 osób, ale w  oddziałach 
integracyjnych moŜe być  juŜ tylko 20 dzieci. 
-  Wielu rodziców nie byłoby stać na  opłatę 600 zł w przedszkolu  prywatnym. 
Pani Dyrektor udzieliła równieŜ wyjaśnień  na temat list rezerwowych. 
 
Pani   Agata Hajduk - Dyrektor  Przedszkola Nr 3 
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- Ma moŜliwość współpracy z dobrymi Rodzicami. 
- Ustawodawca  wprowadzając zmiany – 5. godzinną  podstawę programową -  nie wziął pod 
uwagę  wieku dzieci (leŜakowanie w grupach młodszych) 
- NaleŜy opracować  mechanizmy  pozwalające na ustalenie czasu pobytu dziecka w 
placówce oraz   funkcjonowanie przedszkola w godzinach dogodnych dla Opiekunów. 
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Pani Magdalena  Stępień  - Dyrektor Przedszkola nr 6 
 
Powiedziała, uzupełniając wypowiedz KoleŜanek między innymi Ŝe: 
- Bywa, Ŝe biedniejsze rodziny są  kierowane do Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o 
pomoc w opłatach. 
- Często dzieci z przedszkoli prywatnych  przychodzą do  samorządowych – o ile są wolne 
miejsca. 
 
Pani ElŜbieta Grządkowska - Dyrektor Przedszkola nr 7 
 
Powiedziała, między innymi: 
- O listach rezerwowych. 
- śe bardzo często Rodzice wybierając przedszkole kierują się odległością placówki od 
miejsca zamieszkania  - stad często nadmiar chętnych  w niektórych placówkach. 
- O bolączkach: jak wyŜej, równieŜ problemy ze ściąganie naleŜności. 
- Na temat  wypowiedzi Radnego – Pana Andrzeja Bolewskiego: ”my nie czujemy Ŝadnego 
kapelusza”,  nie ma Ŝadnych ograniczeń. 
- Być  moŜe naleŜałoby  rozwaŜyć  obniŜenie kwoty za pobyt  dziecka w przedszkolu z 2,40 
zł do 2,00 zł. 
 
Pani Renata Pacholczak - Dyrektor Przedszkola Nr 5 
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- Jest dyrektorem  Przedszkola w prawobrzeŜnym Sandomierzu. 
- KoleŜanki – przedmówczynie „powiedziały juŜ wszystko”. 
- Do przedszkola uczęszcza wiele  dzieci , których rodzice nie pracują. 
Ma  świadomość tego, Ŝe  przedszkolaki  będą przychodziły tylko na 5 godzin (dot. godzin  
bezpłatnych). 
 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Bez względu na to „ czy się to komuś  podoba, czy teŜ nie”  prywatyzacja  nie zaleŜy ani od 
Burmistrza , ani od Rady: jeŜeli przyjdzie ktoś  kto spełnia wymogi pozwalające na załoŜenie 
takiej placówki – to samorząd ma obowiązek  dofinansować   kaŜdego przedszkolaka  
równieŜ w prywatnym przedszkolu ( kwota tej samej wysokości) 
- SłuŜba zdrowia w znacznej części jest juŜ w prywatnych rękach (patrz np. Przychodnia 
Rokitek) 
- 20 lat temu były  w Sandomierzu 2 banki, dzisiaj  na kaŜdej ulicy są  banki i pracownicy  
Banku PKO BP  przysłowiowo „stają na głowie” , aby  przyciągnąć klientów. 
- Działa w wielu obszarach  „niewidzialna ręka rynku” : komunikacja, prywatne szkoły itd., 
itd. 
-Sandomierski samorząd  daje duŜe pieniądze i Dyrektorzy przedszkoli samorządowych mają 
zapewnione lokale, wystarczającą ilość pieniędzy, pracowników, słowem komfort którego nie 
mają placówki  prywatne tego typu. 
- Nie jest równieŜ prawdą, Ŝe do prywatnych przedszkoli chodzą dzieci wyłącznie z rodzin 
dobrze sytuowanych. Te dzieci mają prawo  równieŜ korzystać z  pomocy Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 
- MoŜe się zdarzyć, Ŝe tego komfortu w przedszkolach samorządowych zabraknie 
  i będzie  sytuacja odwrotna, Ŝe  będziemy mieli 6 przedszkoli, a nie będzie chętnych do 
korzystania z nich. 
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- Dobrze , Ŝe obecnie w Sandomierzu są 2 rodzaje przedszkoli - konkurencja jest wskazana i 
to wymusi  podniesienie standardu obsługi ( w prywatnej placówce nie ma  problemu z 
odebraniem dziecka w godzinach późniejszych). 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Generalnie jest za prywatyzacją.  
– Publiczne przedszkola powinny jednak pozostać publiczne i nie ma co ich na siłę 
prywatyzować. – Jednocześnie naleŜy wspierać  przedszkola niepubliczne. 
- JeŜeli  zachodzi taka potrzeba, to naleŜy zwiększyć ofertę programową albo obniŜyć stawki. 
 
Pan Maciej Skorupa. 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie zgadza się z wypowiedzią Pana Janusz Sochackiego „w całej rozciągłości”, bo „dzieci 
są nasze i niczyje inne” 
„Gdyby były obce  teŜ bym dbał i dokładał.” 
- Nie tak dawno Pan Burmistrz występował do Mieszkańców ościennych Gmin o 
przyłączenie się do Sandomierza „Do czego ? Do płacenia większych podatków? Dajmy tym 
ludziom coś, wybudujmy i zaprośmy do referendum.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
-Przedstawił  statystykę: W Sandomierzu funkcjonuje 5 przedszkoli samorządowych (+ 1 
filia) z których korzysta 630 dzieci oraz  2 przedszkola niepubliczne + 1 punkt przedszkolny 
„RóŜowy słoń”, do których uczęszcza 58 dzieci. 
- Na dyrektorze przedszkola ciąŜy obowiązek zatrudnienia  pracowników. 
- Na ręce Przewodniczącego Rady Miasta złoŜył stosowną Informację  na temat działalności 
Przedszkoli. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie kwestionuje  przygotowania zawodowego kardy w przedszkolach i gospodarności – 
uwaŜa jednak , Ŝe jest dobrze jak jest alternatywa. 
- Społeczeństwo się starzeje, a młodzi ludzie wyjadą z Sandomierza  jeŜeli nie będzie dla nich 
pracy. 
- Dotychczasowa polityka: trzeba dać mieszkanie, trzeba dać przedszkole, bo trzeba dać 
pieniądze  -  nie jest dobra. 
 
 Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, miedzy innymi, Ŝe: 
- Planowana była budowa 2 przedszkoli, na razie gromadzone są pieniądze. 
- Nie naleŜy demonizować, Ŝe zabraknie miejsc w przedszkolach - JeŜeli wejdzie ustawa o 
sześciolatkach to w przedszkolach   będą „luzy”. 
- Od 3 lat Miasto nie podnosiło opłat za przedszkola (a chcąc uwzględnić tyko inflację, to 
kwota wynosiłaby ponad 7 zł) 
- Miasto pokrywa koszt pobytu dziecka przez 5 godzin, za pozostałe godziny płacą rodzice. 
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- Pani Dyrektor, która chce obniŜyć  opłatę do 2 zł. chce  mieć jak najwięcej kadry. 
- Prosi o rozwagę , a  z paniami Dyrektorkami porozmawia po sesji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Intencją Radnych  było przedstawienie i wyjaśnienie spraw budzących  pewne 
zaniepokojenie (w związku z wprowadzanymi zmianami). 
- Nie było intencją Radnych  sprowokowanie przeprowadzenia przez Pana Burmistrza   
rozmów dyscyplinujących Dyrektorów Przedszkoli. 
 
Pan Tomasz Masternak  
 
- Zaproponował wprowadzenie opłat  ryczałtowych. 
- Powiedział, Ŝe jest za  tym, aby były przedszkola i samorządowe i prywatne. 
  (Przedszkola samorządowe wygrywają, bo są trzy razy tańsze.) 
 
Pan Maciej  Skorupa 
 
Zapytał Przewodniczącego Rady Miasta: Co się dzieje z sukienką jak pracownice stają na 
głowie ? 
Powiedział, Ŝe jest to pytanie retoryczne. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- To było pytanie erotyczne. 
- Dorośli ludzie wiedzą co się dzieje z sukienką podczas stania na głowie. 
- W dniu dzisiejszym Rada przyjęła Informację na temat działalności przedszkoli w 
Sandomierzu,  na kolejną sesję  przewidywany jest temat  związany z  funkcjonowaniem  w 
Sandomierzu  pomocy  społecznej.  
 
Ad. 6 
 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do  
      sądów powszechnych  (Wniosek  Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach) 
      
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  
- Powiedział, Ŝe Regulamin – zgodnie z wolą Radnych  nie zostanie odczytany. 
- Poprosił o opinię komisję merytoryczną Rady Miasta. 
 
 Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział,  Ŝe opinia  
komisji jest pozytywna. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, Ŝe w związku z tym, Ŝe  niektórych Radnych pozbawiono moŜliwości wyraŜenia 
opinii o kandydatach na ławników Klub Radnych „Kocham Sandomierz”  nie weźmie udziału 
w głosowaniu. 
 
Poproszony  przez Pana Jacka Dybusa i Pana Janusza Sochackiego o więcej szczegółów  Pan 
Wojciech Czerwiec powiedział, Ŝe: 
- W skład komisji typującej kandydatów na ławników  nie uwzględniono  przedstawicieli  
Radnych z PiS i Klubu „Kocham Sandomierz”. 
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Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe Rada jeszcze nie 
wybierała kandydatów na ławników -  opiniowała jedynie   osoby , które  same się zgłosiły. 
  
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego UM 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Zgodnie z ustawą został powołany Zespół, którego podstawowym zadaniem było 
sprawdzenie , czy kandydat na ławnika spełnia wymogi ustawowe pod względem formalnym 
( termin zgłoszenia ,  złoŜenie  oświadczenia, podpisy itd.) 
- Wszystkie zgłoszone kandydatury, które spełniły w/w wymogi formalne zostaną dzisiaj 
poddane pod głosowanie. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
- Powiedział, między innymi, Ŝe został powołany Zespół  składający się z Radnych, który 
„miał opiniować w tej sprawie”. 
- Zapytał czy radni  z opozycji nie są w stanie zaopiniować  „tego typu sprawy” i dlatego 
zostali „wycięci”. 
 
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
 
Powiedział, Ŝe  „Gremium decyzyjne  w sprawie  wyboru ławników jest   tu i teraz.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Powołany Zespół tylko opiniuje złoŜony wniosek, opiniuje równieŜ Policja. 
- To Rada Miasta wybiera  ławników w głosowaniu tajnym. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Powołany Zespół nie był ograniczony liczebnie. 
- Nie będzie tego nazywał  łajdactwem i uwaŜa, Ŝe Radni nieładnie się zachowali i powinni 
„patrzeć pod stół”. 
- NaleŜy „grzecznie” pracować dla dobra Miasta  
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Radni marnują czas na jałowe dyskusje. 
- Zespół opiniujący został wybrany demokratycznie. 
- Powołując w/w Zespół  obecna  większość powiela zachowania obecnej opozycji z 
poprzedniej kadencji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Zespół opiniujący został wybrany demokratycznie. 
- W dniu dzisiejszym Rada Miasta Sandomierza  spośród kandydatów wybierze  ławników w 
głosowaniu tajnym. 
- Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie zostanie odczytany. 
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W związku z brakiem dalszych  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  
Rady Miasta poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się” od głosu.(Pan Andrzej 
Bolewski  opuścił obrady – nieobecność usprawiedliwiona, 2 radnych nie  głosowało) 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr IX/73/2011 
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów 
powszechnych. 
 
Ad. 7  
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe:  
- Wszyscy Państwo Radni mieli moŜliwość zapoznania się z Protokołem Zespołu  
      opiniującego kandydatów na ławników 
  - Projekt uchwały nie zostanie odczytany (na co Rada Miasta Sandomierza wyraziła zgodę) 
- Zgodnie z przyjętym Regulaminem Rada Miasta Sandomierza powinna powołać Komisję 
skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania. 
- Poprosił o zgłaszanie kandydatów. 
 
Pan Ryszard Lewandowski 
 
Zaproponował kandydatury: Pani Marioli Stępień, Pana  Andrzeja Glenia oraz Pana Marka 
Jaremę. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta zapytał: 
- Czy są jeszcze inne kandydatury – Brak zgłoszeń 
- Czy zgłoszeni kandydaci wyraŜają zgodę na   kandydowanie  do składu komisji skrutacyjnej 
– Pani Mariola Stępień , Pan Andrzej Gleń oraz Pan Marek Jarema wyrazili zgodę. 
 Następnie Pan Przewodniczący: 
-  Poddał pod głosowanie  zgłoszonych kandydatów i w wyniku głosowania: 17 „za” , 0 
„przeciw” 0 „wstrzymujących się”  stwierdził powołanie Komisji skrutacyjnej w składzie: 
Pani Mariola Stępień, Pan Andrzej Gleń i Pan Marek Jarema. 
- Poprosił Komisje Skrutacyjną o ukonstytuowanie się , o przygotowanie urny i kart do 
głosowania.  
-  Ogłosił 10. minutową przerwę. 
 
Po przerwie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Wznowił obrady. 
- Przedstawił  zasady głosowania na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu 
Rejonowego w Sandomierzu  oraz Sądu Rejonowego w Sandomierzu do orzekania w 
sprawach prawa pracy. 
- Przypomniał o moŜliwości skorzystania  z sali zegarowej ( głosowanie tajne) 
 
Członkowie Komisji Skrutacyjnej : 
- Poinformowali, Ŝe Komisja  ukonstytuowała się: Pan Marek Jarema – Przewodniczący 
Komisji Skrutacyjnej, Pan Andrzej Gleń – Członek, Pani Mariola Stępień – Sekretarz. 
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- Sprawdziła i opieczętowała karty do głosowania oraz urnę znajdującą się w centralnym 
miejscu sali obrad. 
- Odczytując kolejna nazwiska Radnych  rozdała  Państwu Radnym  3 karty do glosowania (2 
radnych odmówiło przyjęcia kart do głosowania. 
- Pan Marek Jarema – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  raz jeszcze przypomniał zasady 
głosowania. 
 
Następnie Państwo Radni dokonali aktu głosowania i Komisja skrutacyjna  przystąpiła do 
liczenia głosów. 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza za zgodą wszystkich 
Państwa Radnych przystąpił do realizacji kolejnych punktów Porządku obrad XII sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 

Ad. 8 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. 
 
Opinie Komisji merytorycznych: 
Komisja BudŜetu i Finansów wspólnie z  Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony  
 Środowiska i Rolnictwa  i  Komisją Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – której 
Przewodniczył - Pan Jacek Dybus – opinia pozytywna 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie projekt  uchwały 
 Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 2  „wstrzymujących się” 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XII/114/2011 
 zmian w budŜecie miasta na 2011 rok.  
 
Ad. 9 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. 
 
Opinie Komisji merytorycznych: 
Komisja BudŜetu i Finansów wspólnie z  Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony  
 Środowiska i Rolnictwa  i  Komisją Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
Przewodniczył  Pan Jacek Dybus – opinia pozytywna 
 
Za zgodą Państwa radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie  projekt  w/w 
uchwały i na podstawie wyników głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
od głosu stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
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                                             Uchwałę Nr XII/115/2011 
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. 
  
Ad. 10 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budŜecie Miasta  na 2011 r.  
 
Opinie Komisji merytorycznych: 
Komisja BudŜetu i Finansów wspólnie z  Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony  
 Środowiska i Rolnictwa  i  Komisją Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
Przewodniczył Pan Jacek Dybus – opinia pozytywna 
 
Za zgodą Państwa radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 Następnie   poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników 
głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta 
Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XII/116/2011 
w sprawie zmian w budŜecie na 2011 rok. 
 
Ad. 11 
 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej   
 
Komisja BudŜetu i Finansów wspólnie z  Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony  
 Środowiska i Rolnictwa  i  Komisją Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – Pan Jacek 
Dybus – opinia pozytywna 
      
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- O ile nie usłyszy sprzeciwu  nie zostanie   odczytany projekt uchwały – Sprzeciwu brak. 
 
Wobec braku  zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały  i na podstawie wyników głosowania: 16 
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XII/117/2011 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 
 
Ad. 12 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków opadowych 
i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych  o trwałej nawierzchni do kanalizacji  
deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta  Sandomierza na okres:1 styczeń 2012 r.  
do 31 grudzień 2012 r.  
 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
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Pan Jacek Dybus powiedział, Ŝe w/w projekt uchwały na  Komisji wspólnej, której 
przewodniczył : BudŜetu i Finansów, Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa  oraz  Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług uzyskał 
opinię pozytywna  z zastrzeŜeniem – jak niŜej 
-  Wzbudził szereg  emocji 
- Wiele wątpliwości wyjaśnił Pan Grzegorz Gawron – Wiceprezes PGKiM  Spółka z o.o.    
- Nie przedstawiono danych dotyczących powierzchni. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrza Sandomierza 
 
Wyjaśniając  potrzebę  podjęcia w/w uchwały wynikającą z ustawy powiedział, między 
innymi, Ŝe: 
- KaŜdy  będzie składał deklarację dotyczącą  utwardzonej powierzchni  ( będzie to 
weryfikowane przez PGKiM) 
- Płacić będzie  kaŜdy kto odprowadza wodę do kanalizacji burzowej: „ i osoba prywatna i 
Starosta i PGKiM”. 
- Nie jest rozstrzygnięta jeszcze  kwestia dach, ale zaczynamy „małymi krokami”. 
 
Pan Jacek Dybus  
 
Powiedział, Ŝe liczy na  dodatkowe dane , bo PGKiM powinno wiedzieć ile wody spływa i 
jakiej  powierzchni  dotyczy uchwała. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zwracając się do radcy 
prawnego  zapytał czy  nie ma moŜliwości zwolnienia Miasta  z wnoszenia w/w opłaty  
( moŜliwość  uniknięcia płacenia podatku VAT) 
 
Pani Bernadetta Marek – Fołta – radca prawny 
 
Powiedziała, Ŝe Miasto  płaci Spółce PGKiM – Przedsiębiorstwu Wodno – Kanalizacyjnemu. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Do tej pory Miasto wnosiło opłaty do Kielc w dwóch ratach (około 80 tysięcy zł) i jeszcze 
dodatkowo do PGKiM  za oczyszczanie studni. 
- WdraŜany projekt jest zgodny z wymogami Unii, która wspomaga  realizację tego projektu – 
w zamian oczekuje jednak  realizacji projektu. 
- Dotyczy to gmin, które mają kanalizację ( Odpowiedz na pytanie  Radnego – Pana 
Mirosława Czaji: Czy opłaty pobierane są równieŜ w innych gminach  i czy jest to  model 
powszechny ?) 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Zapytał: Czy  z chwilą kiedy  Miasto będzie brało  pieniądze nie  zwiększy to 
odpowiedzialności gminy w przypadku awarii? 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Zapytał: 
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- Dlaczego  ten projekt uchwały  nie został  wprowadzony razem z uchwałę  dot.  taryf za 
wodę i  ścieki ? 
- Dlaczego nie moŜemy odłoŜyć tej sprawy do czasu  uzyskania odpowiedzi: o jakiej 
powierzchni  i  jakiej ilości wody rozmawiamy. 
 
Pan Grzegorz Gawron – Wiceprezes PGKiM Spółka z o.o.  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jest to projekt unijny, według którego wody opadowe są ściekami. 
- W 2012 roku PGKiM  powinno  zakończyć wszystkie prace związane z ta inwestycją. 
- Mieszkaniec sam będzie deklarował  powierzchnię , a w przypadku wątpliwości  Spółka 
będzie  to kontrolować. 
- Opłata nie dotyczy tych, którzy mają zbiorniki na wody opadowe. 
- W/w konstrukcja  sprawdziła się w innych miastach (np. w Tarnobrzegu) 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie 
wyników głosowania: 12 „za”, 1 „przeciw”, 3 głosy  „wstrzymujące się” stwierdził, Ŝe Rada 
Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XII/118/2011 
w sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków opadowych 
i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych  o trwałej nawierzchni do kanalizacji  
deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta  Sandomierza na okres:1 styczeń 2012 r.  
do 31 grudzień 2012 r.  

Ad. 13 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. 
 
Opinie Komisji merytorycznych: 
Komisja BudŜetu i Finansów wspólnie z  Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony  
 Środowiska i Rolnictwa  i  Komisją Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
Przewodniczył  Pan Jacek Dybus – opinia pozytywna 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie projekt  uchwały 
 Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XII/119/2011 
 zmian w budŜecie miasta na 2011 rok.  
 
Ad. 14 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. 
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Opinie Komisji merytorycznych: 
Komisja BudŜetu i Finansów wspólnie z  Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony  
 Środowiska i Rolnictwa  i  Komisją Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
Przewodniczył Pan Jacek Dybus – opinia pozytywna 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
- Poddał pod głosowanie projekt  uchwały 
 Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XII/120/2011 
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. 
  
Ad. 15 
 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  przedstawił komunikaty:  
- Starosta Sandomierski przesłał pismo, w którym informuje, Ŝe nie zostanie  przeprowadzony 
remont ulicy Rokitek, bo nikt po niej nie jeździ i nie spełnia  ona warunków  drogi 
powiatowej. 
Nikt nie jeździ , bo są ogromne dziury „i kółko się zamyka” – powiedział Pan 
Przewodniczący. 
-  JeŜeli droga jest gminna, miasto ma obowiązek ją remontować, jeŜeli jest powiatowa – to 
powiat itd. 
- Przekazał Państwu Radnym odpowiedz Skarbnika Miasta na  pytania  radnych: Ile  miasto 
otrzymało pieniędzy  w związku z powodzią i na co  zostały one przeznaczone ? 
- Na wniosek Urzędu Kontroli Skarbowej  przekazał kserokopie  Oświadczenia majątkowego  
Radnego – Pana Ryszarda Lewandowskiego (Jest to pokłosie  złoŜonego wcześniej wniosku 
w/s zarzutu  dot. nieprawidłowości w Oświadczeniu majątkowym) 
 
Otrzymał pismo: 
-  Skierowane do Przewodniczącego Rady, kto zdaniem Burmistrza  powinien uczestniczyć w 
sesji Rady. 
-  W którym Narodowy Fundusz Zdrowia Świętokrzyskiego  Oddział Wojewódzki w 
Kielcach informuje o zwiększeniu dostępności  do świadczeń  w zakresie opieki 
pielęgniarskiej , domowej. 
- Od Stowarzyszenia „Pomost” dotyczące nawiązania współpracy partnerskiej z włoskim 
Miastem Volterra, na które  udzielił odpowiedzi. 
- Skierowane do Radnego - Pana Andrzeja Bolewskiego od Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego. 
- Od adwokata Pana Jerzego Sochy w sprawie  działki  zabezpieczonej w MPZP „pod 
oświatę” 
- Wniosek Państwa Bujnowiczów o uchylenie uchwały w sprawie  MPZP „Starówka” – pełna 
dokumentacje wraz z wnioskiem skierowano do Burmistrz Sandomierza (Wydziału 
Urbanistyki i Architektury) 
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Przewodniczący Rady  - Pan Janusz Sochacki: 
-  Na prośbę Przewodniczących komisji stałych  apeluje  o aktywniejszy udział Państwa 
Radnych w pracach komisji.- Bywało, Ŝe z powodu braku quorum komisja się nie odbyła. 
- Przeczytał  kryminał, którego akcja toczy się współcześnie  w Sandomierzu: co prawda 
Autor  krytycznie (czy teŜ dyskusyjnie) wypowiada się o Sandomierzu i  jego Mieszkańcach, 
ale    
    – zdaniem Mówcy- uczciwie i prawdziwie. 
Pan Janusz Sochacki  uwaŜa, Ŝe ksiąŜka niewątpliwie  promuje Sandomierz. 
 
Ad. 16 
                                        Interpelacje i zapytania radnych 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Zwracając się do Pana  Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza: 
 - Prosi o udzielenie  pomocy Panu Bieleckiemu zamieszkałemu przy ulicy Podwale. 
- Powiedział, Ŝe nie Ŝyczy sobie „chamskich uwag na sesji”, bo stanowisko 
Przewodniczącego zobowiązuje, bo „to co się dzieje na tej sali  jest niedopuszczalne”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Sprawa Pana Bieleckiego znajduje się  w Ośrodku  Pomocy Społecznej i sprawa  „jest w 
grze”. Wszystkie procedury zostały juŜ wyczerpane. 
- Nie jest rolą Burmistrza ocena Radnych – Radni mają swój elektorat  i kaŜdego z Radnych 
szanuje. 
- Zapewnia, Ŝe  nie ma Ŝadnego wpływu na Pana Przewodniczącego, którego darzy sympatią i 
szacunkiem, zwłaszcza, Ŝe przez Państwa Radnych został wybrany na Przewodniczącego 
Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
- Zaprosił Pana Burmistrza , Państwa Radnych oraz wszystkich chętnych do udziału w  
tradycyjnej  kweście na Sandomierskich Cmentarzach godzinach od 9. do 16. 
- Poinformował, Ŝe zostały przygotowane  stosowne identyfikatory. 
 
Pan Michał Saracen 
 
Powiedział, Ŝe: 
- W dniu wczorajszym na dyŜurze  radnych   zgłosili się Mieszkańcy z wnioskiem o podjecie 
uchwały w sprawie  nawiązania partnerskich stosunków z miastem Volterra. 
- Wnosi, aby Przewodniczący Rady  wprowadził projekt uchwały w w/w  sprawie do 
Porządku obrad sesji, a Radni w głosowaniu zdecydują. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powiedział, między 
innymi, Ŝe: 
- Przygotowany projekt uchwały  wywołał kontrowersje i z uwagi na moŜliwość nie podjęcia 
tej uchwały Pan Burmistrz  wycofał ją (dwukrotnie) z porządku  obrad sesji rady. 
- Sandomierz ma juŜ kilka Miast partnerskich. 



 22 

- JeŜeli Pan Michał Saracen jako Radny zauwaŜa  korzyści płynące z zawarcia  stosunków 
partnerskich z miastem  Volterra – moŜe złoŜyć projekt uchwały w tej sprawie (w biurze 
Rady Miasta jest projekt wycofany przez Pana Burmistrza) 
 
Pan Michał Saracen 
 
Powiedział: 
- Aby Pan Przewodniczący nie decydował sam. 
- śe prosi o przedłoŜenie  projektu uchwały Radzie, a Radni zdecydują. 
- NaleŜało o tym pomyśleć wcześniej, kiedy składano deklaracje. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział: 
- Proszę dać mi szanse i przedłoŜyć projekt uchwały. 
- W/w projekt, który Pan Burmistrz wycofał jest w biurze Rady. 
- Są logiczne argumenty  mówiące , Ŝe nawiązanie  współpracy  nie wymaga od razu  
podjęcia  uchwały (bo za tym idą koszty) 
-  
Pan Jacek Dybus 
 
- Prosi o spokój  podczas obrad Rady Miasta Sandomierza i o merytoryczne zaangaŜowanie, 
bo rolą Radnych jest pomagać ludziom. 
- Stwierdził z niepokojem, Ŝe Sandomierz nie ma Dworca Autobusowego: nie ma kas, nie ma 
gdzie kupić biletu, w poczekalni nie ma grzejników. 
 
Pan Piotr Majewski 
 
Prosi o: 
- Skierowanie  częstszych patroli StraŜy Miejskiej   w okolice Placu 3. Maja i ulicy Tadeusza 
Króla 6 i 8. to jest tam niespokojnie. 
- Merytoryczne działanie, bo „zgoda buduje”. 
 
Następnie Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powrócił do realizacji punktu 7. Porządku obrad sesji :Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  
ławników. 
-  Poprosił o zabranie głosu Pana Marka Jaremę - Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej w 
sprawie wyboru ławników. 
 
Radny - Pan Marek Jarema: 
-  Powiedział, Ŝe Komisja skrutacyjna po policzeniu głosów złoŜonych na poszczególnych 
kandydatów na ławników sporządziła trzy protokoły (jak załączniki do protokołu)  
- Odczytał treść protokołów. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił Państwa Radnych o 
uzupełnienie projektu uchwały o  imiona i nazwiska  osób, które Rada Miasta Sandomierza 
wybrała  na ławników do sądów powszechnych .-  
Pan Marek Jarema – Przewodniczący Komisji skrutacyjnej  na podstawie  protokołów komisji 
skrutacyjnej podyktował Państwu Radnym  imiona i nazwiska osób, które Rada Miasta  
wybrała na ławników w celu uzupełnienia treści uchwały. 
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Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wyboru ławników.  
(Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0.  „wstrzymujących się” od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwałę Nr XII/113/2011 
w sprawie wyboru ławników.  
 
Pani Wiesława Sabat – Mieszkanka Sandomierza  
 
Podziękowała za  wybór na III kadencję  na ławnika do Sądu Rejonowego w Sandomierzu do  
orzekania w  sprawach prawa pracy i wyraziła nadzieję, Ŝe  nie spotka się w Sądzie  z nikim z 
obecnych na sali. 
 
Ad. 17 
 
Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  XII sesję Rady Miasta Sandomierza. 
  
                                                      
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                    Janusz Sochacki 
                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                  
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
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