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                                                        Protokół  Nr 17                                   
                                     z  XVII sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                       21 marca 2012  roku –  Ratusz 
    
 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji – 13.45  
 
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                 Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył  
XVII sesję Rady Miasta Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Panią 
Ewę Kondek – Zastępcę Burmistrza Sandomierza,  Pana Marka Bronkowskiego – Zastępcę 
Burmistrza Sandomierza, Komendanta  Powiatowego Policji w Sandomierzu, Komendanta  
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu, Pana Jerzego Niziałka – Prezesa Fundacji 
Sandomierskiej, dyrektorów podległych i  współpracujących  z Urzędem Miasta  jednostek, 
Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy  prasy i radia oraz Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli równieŜ : 
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału  Organizacyjnego 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta  
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 Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor MOSiR   
Pan Grzegorz CieŜ -  Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego 
Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej 
            
                       W XVII   sesji udział wzięło 21  Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak w 
załączonej Liście obecności.    
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki na podstawie listy obecności 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Zwracając się do Przewodniczącego Rady Miasta zapytał: 
- Czy XVII sesja Rady Miasta Sandomierza jest legalna  i została zwołana  w sposób 
prawidłowy ? 
- „Czy juŜ przyszła  jakaś odpowiedz od Wojewody ?” 
 
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki mówiąc, Ŝe  w tym punkcie 
Porządku obrad „nie chce tematu rozwijać” powiedział, między innymi, Ŝe: 
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- Radni Klubu „Kocham Sandomierz”   napisali do Wojewody Świętokrzyskiego, Ŝe 
Przewodniczący Rady Miasta  złoŜył rezygnację. 
- Zna nieoficjalnie stanowisko Wojewody w tej sprawie. 
- Prosi o dyskusję na ten temat w „Sprawach róŜnych” 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział , między innymi, Ŝe: 
- Państwo Radni powinni znać powód dla którego Klub  Radnych „Kocham Sandomierz”  
zgłosili taki wniosek do Wojewody. 
- Panu Januszowi Sochackiemu – Przewodniczącemu Rady Miasta „wydaje się, Ŝe  rządzi 
tym miastem”, a „od reprezentacji jest Burmistrz”.  
- „Mieszkańcy nie po to Pana wybrali, Ŝeby Pan udowadniał, co się Panu uroiło, Ŝe Pan wróci 
i coś zrobi. Pan ma pracować dla dobra Miasta.” 
- Ma nadzieję, iŜ Pan Janusz Sochacki  wysyłając materiały na sesję  „był przytomny”, „w 
pełni władz nad sobą”. 
- W przesłanym radnym, wraz  materiałami na sesję,  Porządku obrad  były punkty: 
rezygnacja Przewodniczącego Rady Miasta oraz Wybór Przewodniczącego Rady Miasta. 
- W świetle prawa  jest to  złoŜenie aktu woli i nie musi „być głosowane”, bo  po upływie 30. 
dni funkcja „wygasa z automatu”. 
- JeŜeli jest  odpowiedz od Wojewody, to chciałby ją poznać. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi: 
- Klub Radnych „Kocham Sandomierz” złoŜył pismo do Wojewody stwierdzające, Ŝe 
mówiący te słowa złoŜył rezygnację z zajmowanej funkcji. 
- Jest mu przykro , Ŝe do Wojewody wysłano „nie do końca rzetelne dokumenty: zamiast 
Porządku obrad  XVI sesji Rady Miasta  wysłano  projekt Porządku obrad.. 
- 4 lata temu złoŜył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta i Ci sami Radni tej 
rezygnacji  przyjąć nie chcieli (chociaŜ została złoŜona na piśmie i przekazana wszystkim 
Państwu Radnym). 
- Teraz  rezygnacji z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Miasta nie złoŜył , choć „był 
taki zamysł”. 
- Obowiązuje Kodeks Postępowania Administracyjnego, i aby rezygnacja była skuteczna, 
musi być złoŜona na piśmie. 
- Zna nieoficjalne stanowisko Wojewody i uwaŜa, Ŝe moŜe śmiało prowadzić sesję Rady 
Miasta Sandomierza. 
- Ma świadomość, Ŝe jest to kolejne działanie Klubu Radnych „Kocham Sandomierz” : teraz 
są pisma do Wojewody, w poprzedniej kadencji Rady do Prokuratury. 
- Działania Radnych Klubu „Kocham Sandomierz” są kolejną hucpą, psuciem opinii i 
podwaŜaniem autorytetu tej Rady. 
 
Ad. 2 
                                     Powołanie sekretarza obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki   poprosił o dokonanie wyboru 
sekretarza  dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Ryszard Lewandowski 
 
Zaproponował kandydaturę Pani Marioli Stępień. 
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Radna – Pani Mariola Stępień wyraziła 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  „wstrzymujących  się” , 2 radnych nie wzięło 
udziału w głosowaniu. 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pani Mariola Stępień została sekretarzem dzisiejszych 
obrad.  
 
Ad. 3                             
                                          Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przystępując   do realizacji kolejnego 
punktu  Porządku obrad powiedział, Ŝe: 
- W dniu dzisiejszym Pastwo Radni otrzymali  projekt  Porządku obrad z dzisiejszą datą, w 
którym ujęto - na wniosek Pana Burmistrza -  dodatkowo 2 projekty uchwał.  
- Prosi o korektę w punkcie 4: Jest  protokół  Nr XIII,  powinien być protokół Nr XV. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierz 
 
- Przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian. 
- Poprosił o poprawienie  „literówki” w treści projektu uchwały – patrz punkt 13. Porządku 
obrad. 
 
Pani Mariola Stępień 
 
- Poinformowała, Ŝe wpłynął wniosek Związkowców NSZZ „Solidarność” Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w Sandomierzu z prośbą o poparcie działań mających na celu odstąpienie 
od likwidacji tej jednostki w Sandomierzu. 
- Na wniosek Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia, której przewodniczy-  
zwróciła się do Państwa Radnych o  rozpatrzenie  i przyjęcie Apelu  popierającego działania 
pracowników  Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sandomierzu (treść Apelu Państwo 
Radni otrzymali przed sesją). 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  zaproponował  przyjęcie 
Apelu w punkcie 20. Porządku obrad dzisiejszej sesji Rady i wobec braku dalszych  zgłoszeń 
dotyczących zmian w  Porządku obrad  XVII sesji Rady Miasta   poddał pod głosowanie tekst 
Porządku, który Państwo Radni otrzymali przed sesją.(z dzisiejszą datą w prawym, górnym 
rogu” 
Wynik głosowania: 19  „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”, 2 osoby nie brały udziału 
w głosowaniu. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta 
Porządku obrad XVII sesji Rady Miasta – jak niŜej:                                                                                                                               

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Powołanie sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
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6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym zwalczanie 
narkomanii) oraz ochrony przeciwpoŜarowej na terenie miasta Sandomierza. 

7. Informacja o stanie bezrobocia i przeciwdziałaniu jego powstawania. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Ryszardy i Tomasza 

Krzesimowskich..  
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej stacją 

transformatorową  (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
10. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia Uchwały Nr XIII/132/2011 Rady Miasta 

Sandomierza  z dnia 30 listopada 2011 roku  w sprawie utworzenia  gminnej 
jednostki budŜetowej – Zakładu Komunalnego w Sandomierzu. (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza)  

11. Podjęcie uchwały  w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu  Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. zarządzania i 
administrowania  budynkami i lokalami będącymi  własnością Gminy Sandomierz 
(Wniosek Burmistrza Sandomierza)  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 rok (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza)  

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 
2012 rok. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  wprowadzenia oraz określenia  
opłat  za parkowanie  pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach 
płatnego parkowania na terenie Sandomierza (Wniosek Burmistrza Sandomierza 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz określenia 
zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierŜawy gruntów oraz 
pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia 
z opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Sandomierzu (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Sandomierzu (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budŜecie  Miasta na  2012 rok- OPS 
(Wniosek Burmistrza Sandomierza)  

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2012 rok. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 

20. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  
działaniach 

   podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
21. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy róŜne. 
22. Zamknięcie obrad. 

         
Ad. 4     
                             Przyjęcie protokołów z XIV i XV  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe  
- Protokóły z XIV i XV   sesji Rady Miasta Sandomierza  były wyłoŜone  do wglądu w biurze 
Rady Miasta i nie zgłoszono uwag do ich treści. 
- Prosi o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołów. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń  poddaje pod głosowanie przyjęcie  Protokoły z XVI i XVII sesji 
Rady Miasta Sandomierza. 



 5 

 W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się „ od głosu, 2 radnych  
nie brało udziału w głosowaniu -  Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  
stwierdził przyjęcie  Protokołów  z XIV i XV sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
Ad. 5 
                     Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  przedstawiając informację  o bieŜących 
sprawach Miasta z realizacji zadań w okresie od 1 lutego 2012 roku do 20 marca 2012 roku 
powiedział, między innymi: 

Panie Przewodniczący,  
Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  

w okresie sprawozdawczym nadzorowałam zadania gminy określone przepisami prawa, 
wykonywałam zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałam uchwały Rady Miasta 
Sandomierza, a takŜe rozstrzygałam 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. podejmowałam inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które 
są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miasta Sandomierza.                                                                                               
2. wydawałam akty normatywne, tj.:   3 zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących 
zmian budŜetu gminy na 2012. 
3. wydawałam akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej- w tym 
okresie wydałem łącznie  8 

W Urzędzie Miejskim od 12.03.2012  działa specjalny system ułatwiający osobom 
niepełnosprawnym kontakt i załatwianie spraw urzędowych. Interesanci, którzy chcą 
skorzystać z nowego systemu muszą zgłosić się do Biura Obsługi Interesanta, tam zostaną 
połączeni z centrum realizującym usługę dla miasta. Aparat wyposaŜony jest w monitor i 
kamerę, dzięki czemu osoby niepełnosprawne mogą w łatwy sposób porozumieć się z 
tłumaczem języka migowego. 
Od  1 marca 2012 pani Aneta Przyłucka została przeniesiona na stanowisko Naczelnika 
Wydziału Spraw Obywatelskich. 
 
Referat Kontroli i Audytu Wewn ętrznego:  
 

1. Przeprowadzono audyt wewnętrzny w Urzędzie Miejskim przedmiotem, którego była:  
Ocena prawidłowości udzielania i rozliczania dotacji celowych przekazanych     z 
budŜetu miasta na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych.  

2. Przeprowadzono kontrole problemowe w zakresie prawidłowości wykorzystania 
dotacji celowych udzielonych z budŜetu miasta Sandomierza w 2011 r. dla 
następujących podmiotów:  

- Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt, 
- Sandomierski Klub Sportowy „Wisła”.   

 Techniczno – Inwestycyjny 
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1. Zawarto umowę z dnia 2012.02.03 z jednostką projektowania BATIMENT  Sp.z o.o z 
Jarosławia o wykonanie prac projektowych polegających na „Adaptacji dokumentacji 
projektowej Przedszkola Nr 6 w Sandomierzu na teren działek przy Przedszkolu Nr 5 przy 
ul. Portowej”. Termin wykonania prac projektowych  - 16.04.2012r. 

2. Przygotowano specyfikację istotnych warunków zamówienia dot. przetargu 
nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu. Przetarg na opracowanie dokumentacji 
został ogłoszony w dniu 12.02.2012r. Termin opracowania dokumentacji – 30 listopad 
2012r. 

3. Zaktualizowano kosztorys inwestorski budowy placu zabaw w ramach programu 
rządowego „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 3. 

4. Trwa procedura przetargowa inwestycji: 
- Przebudowa ul. 22 listopada,  
- Ciąg pieszy od ul. Krętej do ul. Ks. H. Sandomierskiego,  
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej i Gołębickiej,  
- Budowa ulicy Nowej. 
- Remont ulic Zaleśnej i Wałowej zniszczonych powodzią w 2010r. 
- Odbudowa schodków terenowych W-1 leŜących na przedłuŜeniu ul. Bocznej Długosza 
„Kozie schodki”. 

5. Zlecono wykonanie prac projektowych zadania pn. „Projekt budowy oświetlenia ul. Salve 
Regina w Sandomierzu, na odcinku o długości ok. 500m – od strony ul. Rokitek do 
posesji ul. Salve Regina 24”. Termin wykonania prac projektowych 15.06.2012r. 

6. Trwają czynności formalno – prawne, przygotowujące inwestycje planowane do realizacji 
w bieŜącym roku.  

 
Nadzór Komunalny  

 
1. Dokonano wymiany szafy oświetlenia drogowego przy ul. Zamkowej. 
2. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem dwóch odcinków chodnika oraz schodków 

przy Skate Parku przy ul. Baczyńskiego. 
3. Podpisano umowę na remont i uzupełniania oznakowania pionowego na drogach 

gminnych                w mieście.  
 
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieŜąco. 
Gospodarka Gruntami i Rolnictwa. 
       

1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  
-  zawarto 1 umowę notarialną sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej budynkiem 

stacji trafo, 
-  zawarto 1 umowę notarialną nabycia nieruchomości pod ul. Masztową 

2. w zakresie dzierŜawy nieruchomości:  
-  wydano 15 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, 
- wystawiono 204 faktury VAT dot. opłaty czynszu za dzierŜawę gruntów pod 

działalnością, 
-  zawarto 3 porozumienia o rozwiązaniu umowy dzierŜawy gruntu, 
-  zawarto 2 umowy dzierŜawy gruntu gminy Sandomierz, 
-  sporządzono 1 aneks do umowy dzierŜawy 

3.   w zakresie podziałów nieruchomości: 
      - wydano 3 decyzje podziałowe na wniosek właścicieli nieruchomości 

 Referatu Kultury, Sportu i Promocji 
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Kultura 
 

1) 7.02.2012 r. – „Pamięci Wisławy Szymborskiej” – wystawa w sandomierskim 
Zamku,  w związku ze śmiercią Wisławy Szymborskiej (1923-2012), wybitnej poetki, 
laureatki Nagrody Nobla w roku 1996, prezentowana jest niewielka wystawa 
osobliwych kart pocztowych – kolaŜy, pisanych do poetki i tłumaczki Ludmiły 
Marjańskiej, będących wyrazem wieloletniej znajomości obu poetek, miejsce: 
Muzeum Okręgowe, 

2) 10.02.2012 r. – „Jubileusz 40-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu” - 
podczas uroczystości dyrektor szkoły Waldemar Gosek przypomniał historię 
placówki, podkreślając tym samym zasługi uczniów na skalę kraju oraz województwa, 
niewątpliwym sukcesem i wizytówką SP 1 są organizowane od 10 lat na skalę 
powiatową konkursy dla szkół podstawowych, w obchodach uczestniczyli absolwenci 
i sympatycy placówki oraz zaproszeni goście, sandomierski samorząd reprezentowali: 
dr Ewa Kondek, Zastępca Burmistrza Sandomierza i Ryszard Lewandowski, 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta, 

3) 13-26.02.2012 r. – „Zima w mieście 2012” - szereg imprez dla dzieci   i młodzieŜy 
szkolnej zorganizowanych w okresie ferii zimowych przez sandomierskie instytucje 
kultury i sportu, w szczególności przez: Sandomierskie Centrum Kultury, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejską Bibliotekę Publiczną w Sandomierzu, Świetlice 
Socjoterapeutyczne „Przystań” i „Bajka”, 

4) 18.02.2012 r. – „Beauty in the Word” – występ artystyczny zespołu „Paradox” z 
okazji 5-lecia istnienia i działalności, grupa działa przy Sandomierskim Centrum 
Kultury, a swoją siedzibę ma w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej, w swoich 
licznych szeregach (ok. 90 osób) skupia dzieci i młodzieŜ od 4 roku Ŝycia, od samego 
początku instruktorem tańca jest Monika Magda, która ma za sobą taneczne 
osiągnięcia w niemieckich i francuskich produkcjach, grupa przez cały czas pręŜnie 
się rozwija, oprócz regularnych treningów, tancerze uczestniczą w warsztatach i 
szkoleniach, które są prowadzone przez choreografów i specjalistów tańca z całej 
Polski, miejsce: hala widowiskowo-sportowa MOSiR,  

5) 25.02.2012 r. – „VIII Marsz Szlakiem Puławiaków Powstańców Styczniowych 
1863 roku”- marsz kultywujący pamięć patriotów, którzy oddali Ŝycie za wolność 
Polski, trasa marszu: Słupcza – Dwikozy – Sandomierz; w marszu wzięło udział 120 
piechurów, wśród których przewaŜali członkowie Związku Strzeleckiego z 
Sandomierza, Ostrowca Świętokrzyskiego, OŜarowa, Opatowa oraz Puław; uczestnicy 
zatrzymywali się i oddawali hołd poległym w miejscach, gdzie walczyli i pochowani 
zostali powstańcy; piechurzy, którzy trzy razy pokonali trasę, zostali uhonorowani 
odznakami, wręczali je dr Ewa Kondek oraz dowódca tutejszej Jednostki Strzeleckiej 
brygadier Adam Bidas, 

6) 28.02.2012 r. – „Sandomierzanin Roku 2011” – rozstrzygnięcie konkursu, 
zwycięzcą został Longin Bokwa, przedsiębiorca, prezes Kopalni Dolomitu       w 
Sandomierzu, natomiast tytuł „Nadziei Sandomierza” przypadł Kacprowi 
Łopacińskiemu, uczniowi Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu, który 
reprezentuje Sandomierz poza jego granicami, wyniki niezwykle popularnego w 
Sandomierzu plebiscytu zostały ogłoszone podczas uroczystej gali, na uroczystość 
przybyli: przedstawiciele władz samorządowych Sandomierza, zwycięzcy plebiscytu z 
lat ubiegłych, a takŜe - juŜ tradycyjnie - przedstawiciele Chorągwi Rycerstwa Ziemi 
Sandomierskiej, miejsce: Ratusz. 
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7) 9.03.2012 r. – Koncert muzyki rockowej – występ zespołu „Łowcy Głów”, 
organizatorem było Sandomierskie Centrum Kultury, miejsce: Klub „Lapidarium”, 

8) 10.03.2012 r. – „Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu” – 
podczas uroczystości dyrektor szkoły Pani Ewa Gracz przypomniała historię szkoły, 
opowiedziała o zmianach, jakie placówka przeszła w ostatnich latach, wspomniała 
równieŜ o bardzo dobrych wynikach, które uzyskują uczniowie podczas regionalnych i 
ogólnopolskich egzaminów, na pamiątkę jubileuszu Burmistrz przekazał szkole obraz 
panoramy Sandomierza,  
a takŜe komplet piłek do gier sportowych;  w obchodach uczestniczyły władze 
samorządu, a takŜe radni sandomierscy, obecni i byli nauczyciele placówki oraz 
absolwenci, 

9) 10.03.2012 r. – „Blask i szelest arystokracji – tkaniny i stroje  z XVIII wieku” – 
wernisaŜ wystawy prezentującej przykłady kunsztownych tkanin w stylu dzieł 
tkackich najwybitniejszych projektantów XVIII, takich jak: James Leman, Jean Revel 
i Anna Maria Garthwaite, miejsce: Muzeum Okręgowe, 

10) 12.03.2012 r. - „Miłość jak dwie krople łez - o uczuciu pomiędzy Barbarą a 
Krzysztofem Baczyńskimi”  – prelekcja dr Waldemara Smaszcza, organizatorami 
wydarzenia były: Muzeum Okręgowe i Miejska Biblioteka Publiczna, miejsce: Zamek 
sandomierski, 

11)   15.03.2012 r. – „Pąsowy liść klonu” - spotkanie autorskie związane z promocją 
najnowszej powieści Andrzeja Sarwy, "Pąsowy liść klonu" to opowieść o dziejach 
XIII-wiecznego Sandomierza i jego dzielnych mieszkańcach, którzy odwaŜnie stawiali 
czoła tatarskiej nawale, miejsce: Dom Długosza, 

12)  17.03.2012 r. – „Jacek i Rafał Malczewscy” – uroczyste otwarcie wystawy 
malarstwa znanych polskich twórców, wydarzenie zostało przygotowane przy 
współpracy z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, miejsce: Zamek 
sandomierski, 

13)  17.03.2012 r. – „Obchody dnia św. Patryka - z okazji dnia św. Patryka w 
sandomierskim klubie „Lapidarium” odbył się koncert zespołu „Fonn Foireann”, 
grupa w składzie: Ewelina Grygier, Wiktor Bartczak, Patryk Hołoga i Michał 
Makulski zaprezentowała tradycyjną muzykę irlandzką. 

 
Sport 
 

1) 18.02.2012 r. -„ V Zimowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie oraz V 
Zimowe Otwarte Mistrzostwach Sandomierza w Triathlonie – zawody obejmują: 
pływanie na dystansie 500 m, jazda na rowerze na dystansie 13,5 km oraz bieg na 
dystansie 3,5 km, łącznie w zawodach wzięło udział 45 zawodników, wszyscy 
triathloniści otrzymali medale, dyplomy okolicznościowe, a zwycięzcy w 
poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali dodatkowo nagrody rzeczowe, 
wyłoniono równieŜ najlepszego sandomierzanina oraz sandomierzankę a takŜe 
najstarszego oraz najmłodszego uczestnika; głównym celem zawodów jest 
popularyzowanie tej dyscypliny sportu, a takŜe zwiększenie świadomości      i 
efektywności działań sportowych na terenie Sandomierza, 

2) 21.02.2012 r. - Zawody pływackie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych – 
zawody zostały przeprowadzone z podziałem na kategorie wiekowe, wśród 
dziewcząt i chłopców; młodzi pływacy wzięli udział w konkurencjach: 25m stylem 
dowolny, 25m stylem grzbietowym, 50m stylem dowolnym, 50m stylem 
grzbietowym; zwycięzcy    w poszczególnych konkurencjach otrzymali medale oraz 
dyplomy,  
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3) 3.03.2012 r. - „Turniej finałowy kadetek województwa świętokrzyskiego”, w 
zawodach wzięły udział następujące zespoły: MUKS Piątka Sandomierz, MKS 
Neptun Końskie, Salos Cortile Kielce, MUKS Jedynka Ostrowiec Świętokrzyski, 
miejsce: Hala Gimnazjum nr 1,  

4) 21.03.2012 r. – „Sandomierz biega” – impreza sportowa w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Polska Biega”, w corocznej akcji wezmą udział uczniowie sandomierskich 
szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, dzieci i młodzieŜ 
naleŜące do klubów i stowarzyszeń sportowych  z Sandomierza. 

 
Promocja 

 
1) 02.2012 r. – „Plebiscyt na najpiękniejszy rynek w Polsce” – konkurs 

zorganizowany przez portal internetowy www.gazeta.pl, w gronie wytypowanych 
miejsc znalazł się Rynek sandomierski,  

2) 03.2012 r. – „Plebiscyt na najpiękniejszy rynek w Polsce” – konkurs 
zorganizowany przez portal internetowy www.onet.pl, w gronie wytypowanych 
miejsc znalazł się równieŜ Rynek sandomierski, 

3)  24-26.02.2012 r. – „XVIII Międzynarodowe Targi Turystyczne w Łodzi” – 
udział przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz Centrum Informacji 
Turystycznej w jednych z największych imprez targowych             o profilu 
turystycznym w Polsce, reprezentanci miasta zaprezentowali bogatą ofertę 
turystyczną Sandomierza, miejsce: Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze MTŁ, 

4) 21.03.2012 r. – Międzynarodowe Targi Bursztynu, BiŜuterii i Kamieni 
Jubilerskich „Amberif” Gda ńsk 2012 – podczas targów będzie prezentowana 
wystawa „Czterdziestka - 40 lat krzemienia pasiastego  
w biŜuterii” prezentująca róŜnorodną twórczość artystyczną, której motywem jest 
krzemień pasiasty – kamień ozdobny związany z Ziemią Sandomierską, w ramach 
wystawy będą prezentowane prace sandomierskich artystów, m.in.: Cezarego 
Łutowicza, Ryszardy i Tomasza Krzesimowskich, Ewy Sierokosz, Mariusza 
Pajączkowskiego i Eweliny Ury. 

 
 
Zamówienia Publiczne: 
 

1. Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu ul. Parkowa 1 

Termin otwarcia ofert: 28.03.2012r godz. 10:30 
2. Odbudowa schodów terenowych W-1 leŜących na przedłuŜeniu ul. Bocznej Długosza "Kozie 

schodki" 

Termin otwarcia ofert: 26.03.2012r godz.10:30 
3. Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1  

w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6 (remont sanitariatów, małej Sali gimnastycznej, klatek 
schodowych oraz korytarzy –parteru i I pietra) 

Termin otwarcia ofert: 04.04.2012r godz.10:30 
 
Postępowania w trakcie sprawdzania oraz wyłonienia wykonawcy- przed podpisaniem 
umowy 
 

1. Remont ulicy Wałodroga i Zaleśna w Sandomierzu zniszczonych podczas powodzi w 2010r 
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2. Budowa ulicy Nowej w Sandomierzu 

3. Rozbudowa ze zmianą sposobu uŜytkowania budynku gospodarczego na potrzeby 
zaplecza dla obiektów sportowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu przy 
ul. Okrzei 6 – II etap 

4. Opracowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięcia  

pn.„ 1.Przebudowa ul. 11 Listopad, 2. Budowa ciągu pieszego od ul. Krętej do ul. H. 

Sandomierskiego 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej i Gołębickiej”. 

Wydział  Finansowy  

1. Wystawiono 280 tytułów wykonawczych dot. zobowiązań podatkowych - pod. od 
nieruchomości oraz rolnego osoby fizyczne i prawne 

2. Wystawiono 7 upomnień podatkowych dot. osób prawnych, 

3. Przeprowadzono 1 kontrolę podatkową, 

4. Wysłano 28 pism - zamiarów rozwiązania umów najmu dot. lokali mieszkalnych, 

5. Wydano  10 decyzji w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej, 

6. Wystawiono 11 decyzji po zmianach wymiarowych dotyczących podatku od 
nieruchomości, rolnego od osób fizycznych. 

7. Wysłano postanowień 48 - wezwań m.in. do uzupełnienia braków formalnych 
podania, złoŜenia deklaracji  podatkowej, oraz przedłoŜenia dokumentów niezbędnych 
do rozpatrzenia podania, 

8. Wysłano 46 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat. 

9. Wydano 240 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 
rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach,  

10. Z 9 dłuŜnikami podpisano umowy rozkładające zaległość   na raty, odroczenia 

 
Sandomierz, dnia 20.03.2012 
Sporządziła :Izabela Rycombel 
 
 
Z uwagi  na brak  zgłoszeń Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta zamknął  
punkt 5. Porządku obrad. 
 
Ad. 6 
 
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym zwalczanie 
narkomanii) oraz ochrony przeciwpoŜarowej na terenie miasta Sandomierza 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza tytułem wprowadzenia, 
powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jak co roku jest to „szeroki temat”. 
- Informacja  przedłoŜona  przez poszczególne jednostki była  do wglądu w biurze Rady 
Miasta i nie ma potrzeby jej odczytywania 
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- Temat był  omawiany na Komisji Praworządności, w której uczestniczyli zaproszeni Goście: 
Komendanci Policji, StraŜy  PoŜarnej 
- Zaprasza do zadawania pytań. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
- Powiedział  o przypadku napaści na starsze kobiety w celach  rabunkowych. 
- Zapytał o  moŜliwość  zwiększenia  liczby patroli w najniebezpieczniejszych rejonach 
Miasta. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi o problemie z : 
- Ustaleniem winnych  malowania  elewacji oraz naklejania trudnych do usunięcia  nalepek. 
- Obsługą monitoringu (Czy Policja korzysta z materiału zawartego na taśmach ?) 
- Psami, zwłaszcza w  kontekście  braku uchwały podatkowej  za posiadanie psa – Apel do 
StraŜy Miejskiej o dyscyplinowanie właścicieli  czworonogów. 
 
Pan Piotr Majewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Członkowie Komisji Praworządności wysoko ocenili działalność zarówno Policji  jak i 
Państwowej StraŜy PoŜarnej. 
- Komisja Praworządności wnioskuje o: 
                   - Pozyskanie środków zewnętrznych. 
                   - Zakup  aparatów tlenowych dla StraŜy PoŜarnej. 
 
Pan Marceli Czerwiński  
 
Powiedział, między innymi , Ŝe z przekazanych zestawień wynika, iŜ  odnotowano znaczącą 
poprawę jeŜeli chodzi o  ilość np. interwencji policyjnych: z kilkuset do kilkudziesięciu. 
Skąd ta poprawa ? – pyta radny. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta zwracając się do Komendanta Policji 
powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Niepokoić mogą (zwłaszcza w kontekście  ostatniej tragedii podpalonej  Mieszkanki 
Sandomierza) zachowania patologiczne – np. w Internecie  agresywne zachowania wobec 
jednej z pracownic banku, gdzie konflikt narasta i moŜe doprowadzić do tragedii. 
Zdaniem radnego Policja  powinna reagować. 
- Odpowiedz  otrzymana na pismo skierowane do Policji w sprawie  bezpieczeństwa na ulicy 
Salve Regina, Ŝe nie  ma zagroŜenia, bo były tylko 3 wypadki,  nie jest satysfakcjonującą. 
Radny prosi jednak o Ŝyczliwą reakcję. 
- W dniu dzisiejszym , rano dzwonił  Mieszkaniec ulicy Henryka Sandomierskiego z prośbą o  
podjęcie skutecznych działań  przeciwdziałających  wypalaniu traw. 
 
Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes PGKiM Spółka z o.o. 
 
Poruszył sprawę: 
- Dewastacji transformatora  na ujęciu wody w Romanówce i konsekwencji tego czynu. 
- Coraz  częstszego zjawiska urządzania wyścigów motocyklowych. 
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Pan Janusz Sochacki Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, Ŝe: 
- Z perspektywy czasu naleŜy stwierdzić, Ŝe  zarówno współpraca z Sandomierską Policją jak 
i StraŜą PoŜarną jest „ ciepła”- „Jesteśmy zapraszani „ i „Nasz głos jest wysłuchany”. 
- Wraz z Panem Markiem Bronkowskim – Zastępca Burmistrza   uczestniczył  na rocznej 
odprawie  w Policji Powiatowej w Sandomierzu  oraz  Państwowej StraŜy PoŜarnej w 
Sandomierzu. 
 
Pan Zbigniew Kotarski – Komendant Policji Powiatowej w Sandomierzu. 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W związku z kradzieŜami zostanie  zwiększona liczba patroli (równieŜ wspólnych ze StraŜą 
Miejską) 
W tym punkcie prośba do Państwa Radnych i Pana Burmistrza o ew. wsparcie finansowe. 
- Akty wandalizmu niszczenia elewacji są trudne do zwalczania; odnotowano jednak ich 
spadek: w 2010 roku było ponad  60 , w 2011roku  - 40. 
- Czyni starania o zakup  nowego monitoringu – ten sprzed 10 lat  jest juŜ przestarzały i mało 
czytelny. 
- Monitorowane są punkty skupu  złomu ( zjawisko kradzieŜy „złomu”  nasila się). 
Pan komendant poruszył równieŜ sprawę  zwalczania narkomanii (statystyka) , problem 
nękania  pracowników banku,  bezpieczeństwa na ulicy Salve Regina oraz  urządzania na 
ulicach wyścigów motocyklowych. 
 
 
Pan Arkadiusz  Czajka – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Sandomierzu 
 
Powiedział, między innymi: 
- Wypalanie traw  jest nadal  nagminne – w tym roku  nawet nasiliło się  ( pomimo apeli tylko 
w marcu br. 24 interwencje) 
- RozwaŜa się  podjęcie współpracy z Policją w walce z tym niebezpiecznym zjawiskiem. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  podziękował Gościom za przybycie, 
uczestnikom dyskusji za wystąpienia  i zamkną  punkt 6. Porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
Ad. 7 
 
Informacja o stanie bezrobocia i przeciwdziałaniu jego powstawania. 

 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię komisje merytoryczne 
Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący   Komisji BudŜetu i Finansów- opinia pozytywna. 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący  Komisji Gospodarki Przestrzennej. Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący  Komisja Nauki, Oświaty Kultury i Sportu - opinia 
pozytywna. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: 
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- Powitał przybyłych na sesję  Panów: Jerzego Niziałka  - Prezesa Fundacji Sandomierskiej  
oraz Pana Jerzego Łatkowskiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu. 
- Podziękował Panu Jerzemu  Niziałkowi  za przekazanie informacji pisemnej (jak załącznik). 
- Poprosił o zabranie głosu Pana Jerzego Łatkowskiego. 
 
Pan Jerzy Łatkowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  przedstawił  informację  o 
stanie bezrobocia przeciwdziałaniu jego powstawania (jak załącznik) 
  
Następnie Pan Przewodniczący Rady zaprosił Państwa Radnych do zadawania pytań. 
 
Pan Marek Jarema 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jako Przewodniczący Związku Zawodowego „Solidarność”  w Pilkingtonie interesuje się  
problemem bezrobocia. 
- Podobno  środki finansowe na walkę z bezrobociem  w roku bieŜącym drastycznie 
zmniejszono (z 10 milionów zł do 3 milionów zł). 
Radny zapytał: 
- Czy  inne miasta (np. Tarnobrzeg, Nowa Dęba)   otrzymują porównywalne fundusze na 
walkę z bezrobociem ? 
- Jak wydłuŜenie wieku emerytalnego wpłynie na  zjawisko bezrobocia ? 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Z Sandomierza  w poszukiwaniu pracy wyjeŜdŜają  młodzi , najlepiej wykształceni ludzie. 
- Miastu potrzebny jest  powaŜny projekt przeciwdziałający temu zjawisku. 
- Rola samorządu  w tworzeniu nowych miejsc pracy powinna być większa. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
- Powiedział, między innymi, Ŝe sytuacja w szkolnictwie  nie jest dobra – młodzi ludzie po 
studiach pedagogicznych  nie mają szansy na zatrudnienie. 
- PrzybliŜył  obecnym na sesji  system emerytalny na Białorusi. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, Ŝe miał obawy , iŜ Radny  
zaproponuje zawarcie   współpracy partnerskiej z jednym z Białoruskich miast. 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
- Zapytał dlaczego pracodawcy nie mają moŜliwości  przed zatrudnieniem  pracownika – 
prześledzenia jego drogi zawodowej. 
-  Przedstawił  swoje zastrzeŜenia dot. staŜu  i wysokości  środków przeznaczonych na ten cel. 
- Powiedział, Ŝe jego zdaniem  naleŜy wrócić do sprawdzonych form kształcenia  
zakończonych egzaminami czeladniczymi i mistrzowskimi.(w związku z brakiem szkół 
zawodowych) 
 
Pan Mirosław Czaja  
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- Powiedział, miedzy innymi, Ŝe osoby prowadzące działalność gospodarcza oczekują 
większej współpracy  z władzami Miasta. 
- Zapytał: czy nie naleŜałoby uelastycznić  przepisy związane z pracami interwencyjnymi? 
 
W związku z brakiem kolejnych pytań głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – 
Przewodniczący  Rady Miasta poprosił  o w miarę syntetyczna  wypowiedz pana Jerzego 
Łatkowskiego Dyrektora PUP. 
 
Pan Jerzy Łatkowski – Dyrektor PUP w Sandomierzu 
 
Odpowiadając na pytania Radnych powiedział, między innymi : 
- O współpracy z Firmą Pilkinkton. 
- śe funkcjonujemy w określonym systemie prawnym. 
- śe  ograniczone środki finansowe  pozwalają na  pomoc – w pierwsze kolejności - 
najbardziej potrzebującym.  
- O kryterium przyznawania środków  finansowych   naleŜnych  Urzędom Pracy. 
- Ustawa o ochronie danych osobowych determinuje zachowania Urzędu Pracy. 
 
  
Następnie Pan Janusz Sochacki  - Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, Ŝe Rada Miasta 
Sandomierza zapoznała się z Informacją  o stanie bezrobocia i przeciwdziałaniu jego 
powstawania.                                         
 
Ad. 8  
 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Ryszardy i Tomasza 
Krzesimowskich  
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Skargę  rozpatrywały dwie komisje: Komisja Rewizyjna i Komisja Praworządności. 
- Jest to kolejna  skarga Państwa Ryszardy i Tomasza Krzesimowskich. 
- W Materiałach na sesję  Państwo Radni otrzymali 2 wersje projektu uchwały: uznający 
skargę za uzasadnioną i uznający skargę za nieuzasadnioną. 
- W dniu dzisiejszym   przed sesją Radni otrzymali  uzasadnienie  do projektu uchwały  
  zawierające stanowisko  wymienionych wyŜej komisji. 
- Prosi o zabranie głosu  Pana Jacka Dybusa – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Pan Jacek Dybus  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W sprawie skargi dot. zwrotu kamienicy przy ulicy Opatowskiej 3a,  uwagi na  brak 
dodatkowych faktów  Komisja Rewizyjna i Komisja Praworządności podtrzymały swoje 
stanowisko  w tej sprawie. 
- W sprawie skargi dotyczącej  braku działań  ze strony Burmistrza Sandomierza w sprawie 
przydzielenia  lokalu uŜytkowego Panu Tomaszowi Krzesimowskiemu w/w komisje uznały 
skargę za nieuzasadnioną – jak Uzasadnienie do projektu uchwały. 
- Od 1987 roku  Samorząd, Miasto Sandomierz  opiekuje się  Rodziną Państwa 
Krzesimowskich:  przyznano lokale mieszkaniowe komunalne, kolejno  lokale uŜytkowe. 



 15 

Rodzina Państwa Krzesimowskich otrzymała równieŜ  od miasta działkę  do 
zagospodarowania , między innymi , pod działalność gospodarczą. 
- Dziękuje w imieniu Radnych Wydziałowi Nadzoru Komunalnego i Przedsiębiorstwu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za  udostępnienie  dokumentów pomocnych przy  
rozpatrzeniu skargi. 
 
Pani Ryszarda Krzesimowska – Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi, Ŝe: 
- Sprawa  toczy się od 2008 roku, od kiedy Gmina  utraciła lokal przy ulicy Opatowskiej 3a.  
- Gdyby Gmina  opiekowała się  w sposób właściwy swoim majątkiem „nie mielibyśmy 
Ŝadnych próśb”. 
- Otrzymała lokal uŜytkowy o powierzchni 15 mkw., który nie nadaje się dla osoby 
niepełnosprawnej. 
- MąŜ -  występował juŜ o 2 lokale w zamian za utracony  nie z własnej winy lokal. 
- Problemie z wjazdem do  uŜytkowanego lokalu. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta zwracając się do pani Ryszardy 
Krzesimowskiej  powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Wielokrotnie Pani Ryszarda Krzesimowska przedstawiała problemy swojej Rodziny  i 
Państwo Radni  znają historię dot. omawianych spraw. 
- Rada Miasta  nie ma moŜliwości  decydowania o przydziale  lokalu uŜytkowego – jest to w 
gestii Burmistrza  i Rada Miasta nie jest II instancją i nie moŜe nakazać Panu Burmistrzowi 
przydzielenie lokalu. 
- Rada Miasta  - zgodnie z ustawą  - ocenia jedynie czy Pan Burmistrz zajął stanowisko w 
danej sprawie, tzn.  czy   odpowiedział na pismo merytorycznie.  
- W powyŜszej sprawie  Komisje merytoryczne uznały , Ŝe Burmistrz  nie pozostał 
bezczynny. 
- JeŜeli  wnioskodawca jest niezadowolony  ze sposobu załatwienia sprawy ma prawo 
odwołać się   do Sądu Administracyjnego.  
  
W związku z brakiem  dalszych głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  
Rady Miasta poddał pod głosowanie – w pierwsze kolejności -  projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi Państwa Ryszardy i Tomasza Krzesimowskich uznający skargę za 
nieuzasadnioną  (Zgodnie z wolą Rady Miasta  projekt uchwały nie został  odczytany.)  
(Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób    „wstrzymało  się” od głosu, 2 osoby nie 
brały udziału w głosowaniu 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XVII/161/2012 
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Ryszardy i Tomasza Krzesimowskich.  
 
Z uwagi na powyŜsze głosowanie II wersji uchwały  jest bezprzedmiotowe. 
 
Ad.  9 
 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej stacją 
transformatorową  (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
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Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinię komisje 
merytoryczne. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe  komisja  
której przewodniczy  rozpatrywała   w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta wobec braku głosów w dyskusji poddał  
pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących   się” od głosu, 2 osoby nie 
brały udziału w głosowaniu 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  
                                                        Uchwała Nr XVII/162/2012 
w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową   
 
Ad. 10  
 
Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia Uchwały Nr XIII/132/2011 Rady Miasta 
Sandomierza  z dnia 30 listopada 2011 roku  w sprawie utworzenia  gminnej jednostki 
budŜetowej – Zakładu Komunalnego w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinie komisję 
merytoryczną Rady Miasta Sandomierza 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe  komisja  
której przewodniczy  rozpatrywała   w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług   - 
opinia pozytywna 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta wobec braku  głosów w dyskusji poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  
„wstrzymujących się od głosu”, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu 
stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwałę Nr XVII/163/2012 
 
w sprawie  uchylenia Uchwały Nr XIII/132/2011 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 30 
listopada 2011 roku  w sprawie utworzenia  gminnej jednostki budŜetowej – Zakładu 
Komunalnego w Sandomierzu 
 
Ad. 11 
 
Podjęcie uchwały  w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu  Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. zarządzania i administrowania  budynkami 
i lokalami będącymi  własnością Gminy Sandomierz (Wniosek Burmistrza Sandomierza)           
                      
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
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Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług   - 
opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe  komisja  
której przewodniczy  rozpatrywała   w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
-  Wobec braku kolejnych  głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos  „wstrzymujący się”, 2 osoby nie brały 
udziału w głosowaniu 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XVII/164/2012 
 
w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Sandomierzu Spółka z o.o. zarządzania i administrowania  budynkami i lokalami 
będącymi  własnością Gminy Sandomierz  
 
Ad. 12 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 rok (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza)  

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług   - 
opinia pozytywna 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia – opinia pozytywna. 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku  głosu w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta   poddał 
pod głosowanie w/w  uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 
„wstrzymujących się”, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu, stwierdził, Ŝe Rada Miasta 
Sandomierza  podjęła  
 
                                            Uchwałę Nr XVII/165/2012 
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok.  
 
Pan Artur Krop – Dyrektor SPZ ZOZ w Sandomierzu 

- Uzasadnił potrzebę zakupu sprzętu medycznego. 

- Podziękował Państwu radnym za podjęcie uchwały  zapewniającej środki finansowe na 
zakup w/w sprzętu.. 

Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta   powiedział, Ŝe: 

- Rada Miasta przyznała fundusze  na zakup sprzętu na wniosek Burmistrza Sandomierza. 
- Ma nadzieję, Ŝe nie są to  ostatnie  środki finansowe  dla szpitala i będzie to  pozytywny 
przykład dla innych samorządów. 
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Ad. 13 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak: Komisja wspólna: Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług   - opinia 
pozytywna 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- Poprosił o  korektę  „literówki” – zamiast „2012”  wpisać „ 212”. 
- Powiedział, Ŝe Miasto ma szanse pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej  w wysokości 1 
miliona zł na projekt „Mój rynek” ( Projekt, który naleŜy złoŜyć do 30 kwietnia br. obejmuje 
tylko rynek detaliczny). 
- Jest  szansa na ucywilizowanie „zielonego rynku „ przy Placu 3. Maja. 
 
Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, Ŝe chciałby 
wiedzieć: 
- Na co konkretnie zostaną przeznaczone    wnioskowane środki finansowe. 
- Na czym ma polegać ucywilizowanie  handlu przy Placu 3. Maja. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, ze koszt opracowania projektu jest na tyle wysoki, Ŝe  zleci  dopiero po 
przyznaniu przez Radę Miasta   środków. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe nie chce likwidować handlu na Placu  3. Maja , ale: 
- Przed laty Miasto zawłaszczyło  Plac  wybudowany w czynie społecznym  jako miejsce o 
funkcji  rekreacyjno – spacerowej i do tej roli powinno się  powrócić. 
- Jest to „bałagan w środku Europy” – tylko 10 % stoisk  prowadzi handel. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Plac przy ulicy Przemysłowej jest jeszcze bardziej zaniedbany  i tam tez odbywa się handel 
detaliczny na duŜą skalę. 
- Nie rozumie dlaczego nie   opracowuje się  planu zagospodarowania całego Placu 3. Maja. 
- NaleŜy zająć się  równolegle Placem  przy ulicy 3. Maja i  przy ulicy Przemysłowej. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział , Ŝe „chodzi tylko o przyzwoity warzywniak”. 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Powiedział, miedzy innymi, Ŝe: 
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- Jest to krok w dobrym kierunku. 
- JeŜeli jest szansa pozyskać  pieniądze unijne , to naleŜy  z tej szansy skorzystać. 
- Handel w tym miejscu się  utrwalił od wielu lat. 
 
Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Zgodnie z  uchwalonym  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  na  Placu 
3. Maja nie jest  przewidziany handel i przed przystąpieniem do opracowania projektu naleŜy 
zmienić MPZP. 
- Temat  powinien być przygotowany wcześniej. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, Ŝe: 
- NaleŜy kupić 40 straganów i załatwić problem. 
- Poszukać  innej lokalizacji Placu targowego. 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Powiedział, Ŝe jeŜeli teraz nie zaczniemy coś robić,  to   stracimy kolejne 5-10 lat 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady 
Miasta poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników 
głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos  „wstrzymujących się” , 2 osoby nie brały udziału w 
głosowaniu  
i stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XVII/166/2012 
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok.  
 
Zwracając się do Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza częstującego 
Radnego – Pana Macieja Skorupę ciastkami Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady 
Miasta powiedział : ”Najpierw Pan chodzi, potem herbata,. Co Pan miał w tej herbacie ?” 
MoŜe się Pan  połoŜy?„Czy ja Panu przeszkadzam ?„Niech Pan się w głowę stuknie, proszę 
mnie nie lekcewaŜyć” 
 
Ad. 14 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  wprowadzenia oraz określenia  opłat  
za parkowanie  pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego 
parkowania na terenie Sandomierza (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  

 
    
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak: Komisja wspólna: Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług   - opinia 
pozytywna 
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Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Marek Jarema 
 
- Zapytał: Co się zmieniło od ostatnie sesji, Ŝe wracamy do tej uchwały ? 
- Ta uchwał spowoduje zamknięcie  ulicy Podwale. 
Następnie radny  
– W imieniu mieszkańców Starówki  uzasadnił  swój sprzeciw. 
-  Powiedział, Ŝe   pocieszające jest to, iŜ jest to podobno rozwiązanie tymczasowe. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe 
- To rozwiązanie spowoduje, Ŝe w sobotę i niedziele Miasto będzie droŜne. 
- Niestety jeździmy „na pamięć” i to stanowi niebezpieczeństwo. 
- Mieszkańcy  będą musieli wybierać : albo nadłoŜyć 3,5 km , albo przejść pieszo. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady 
Miasta poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników 
głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” , 2 radnych nie głosowało i 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
       
                                             Uchwałę Nr XVII/167/2012 
 
 zmieniającą uchwałę w sprawie  wprowadzenia oraz określenia  opłat  za parkowanie  
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na 
terenie Sandomierza                
 
Ad.15 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz określenia zasad 
sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierŜawy gruntów oraz pomieszczeń lub 
ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sandomierzu (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

  
        

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe  komisja  
której przewodniczy  rozpatrywała   w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany.   
 
 Z uwagi na brak głosów w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników głosowania: 19 
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 



 21 

                                                     Uchwałę Nr XVII/168/2012 
  
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz określenia zasad sporządzania 
umów dotyczących wynajmu i dzierŜawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części w 
obiektach sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Sandomierzu 
 
Ad. 16 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z 
opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Sandomierzu (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  

 
     

Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta : 
- Powiedział, Ŝe za zgodą Państwa  Radnych  projekt uchwały nie zostanie  odczytany. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
  
Wobec braku  dalszych zgłoszeń  w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady 
Miasta poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 osób „ wstrzymało się ”  od głosu  
Następnie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził, Ŝe Rada Miasta 
Sandomierza jednogłośnie podjęła  
 
                                                     Uchwałę Nr XVII/169/2012 
  
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z 
obiektów sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Sandomierzu 
 
Ad. 17 
 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Sandomierzu (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  

 
 Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta         
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia – opinia pozytywna.. 
 
Za zgodą Państwa radnych  projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku zgłoszeń  w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 osób „ wstrzymało się ”  od głosu  
Pan Janusz Sochacki stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jednogłośnie podjęła  
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                                               Uchwały Nr XVII/170/2012 
 
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
 
Ad.18  
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budŜecie  Miasta na  2012 rok- OPS (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza)  
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia – opinia pozytywna. Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i 
Finansów powiedział, Ŝe  komisja  której przewodniczy  rozpatrywała   w/w projekt uchwały i 
zaopiniowała pozytywnie. 
 
Za zgodą Państwa radnych  projekt uchwały nie został odczytany. 
 
W związku z brakiem  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady 
Miasta poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały   
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XVII/171/2012 
w sprawie zmiany w budŜecie  Miasta na  2012 rok 
    
Ad. 19 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2012 rok. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza)  

 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe  komisja  
której przewodniczy  rozpatrywała   w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
Za zgodą Państwa radnych  projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
- Poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących   się” od głosu 2 osoby nie 
brały udziału w głosowaniu. 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  
                                                        Uchwała Nr XVII/172/2012 
w sprawie zmian w budŜecie na 2012 rok. 
               
Ad 20.  
 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach 
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podejmowanych w okresie międzysesyjnym 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe: 
- Państwo Radni przed sesją  w materiałach dodatkowych otrzymali  2 egz.  druku 
   Oświadczenia  majątkowego, które po wypełnieniu naleŜy złoŜyć do 30 kwietnia br. 
- Otrzymał odpowiedz  z Urzędu Kontroli Skarbowej w sprawie  - jak wynika z treści pisma – 
pomówienia Radnego, w konkluzji stwierdzające, Ŝe Pan Ryszard Lewandowski złoŜył  
Oświadczenie majątkowe zgodne z prawdą. 
Z uwagi na fakt, Ŝe w/w pismo  opatrzone zostało  klauzulą tajności (zawiera tajemnicę 
skarbową)  i nie ma moŜliwości  ujawnienia  jego treści (o co wystąpił Pan Jerzy Sałata  i Pan 
Władysław Teter) powyŜsze pismo zwróciłem do Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach 
(kopię tego pisma Radni mają przed sobą). 
Ergo: o powyŜszy  dokument naleŜy wystąpić do Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach. 
- Pan Marek Lipiec i Pan Jerzy Lipiec złoŜyli  skargę na uchwałę Rady Miasta – dokument do 
wglądu w biurze Rady Miasta. 
- Klub Radych „Kocham Sandomierz”  złoŜył wniosek do Wojewody  - była juŜ  o tym mowa  
     -  o zwołanie sesji  w celu wyłonienia przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 
Załącznik tego pisma wprowadza w błąd Wojewodę Świętokrzyskiego   
– Nie moŜna  kogoś odwołać  za zamiar złoŜenia rezygnacji. 
- Otrzymał pismo od Związku Miast  i Gmin Rejonu Świętokrzyskiego  zawierające apel o 
podjęcie działań zmierzających do likwidacji Karty  Nauczyciela. 
 - W piśmie skierowanym do Rady Miasta Sandomierza  Państwo Jakubiak wnioskują, jako  
działacze  Związku Zawodowego „Solidarność” i jako  ludzie internowani w czasie stanu 
wojennego – o  przydział mieszkania komunalnego na Starym Mieście w Sandomierzu oraz  
przyznanie  honorowego obywatelstwa naszego Miasta. 
- Wystosował, w imieniu Rady Miasta Sandomierza, do Pana Ryszarda śołyniaka  - w 
związku z Jego przejściem na emeryturę - pismo gratulacyjne. 
Pan Ryszard śołyniak wielokrotnie  pomagał pozyskać  fundusze  dla Sandomierza, w tym  
na Oczyszczalnię Ścieków. 
W dniu wczorajszym otrzymaliśmy od Pana Ryszarda śołyniaka  podziękowania.  
- Wystąpił do Pana Burmistrza z zapytaniem o udział Miasta Sandomierza  w Spółce    
Wydawnictwa „Tygodnik Nadwiślański” 
 
Pan Maciej Skorupa  
 
Powiedział, Ŝe: 
- Chce zaprotestować przeciwko sposobowi w jaki Pan Przewodniczący prowadzi sesje. 
- „Za podobne zachowanie wyleciał Pan  w poprzedniej kadencji”. 
 
Ad. 21            
                                           Interpelacje i zapytania radnych 
 
Pan Marek Chruściel poprosił  o uporządkowanie oraz uzupełnienie sprzętu rekreacyjnego  
na placach  zabaw przy ul. Powiśle-Ostrówek oraz ul. NadbrzeŜnej. 
Pan Andrzej Bolewski  wnioskował  o wypracowanie zasad uczestnictwa Mieszkańców w 
kształtowaniu cen za usługi komunalne (np. zbiorowe zaopatrzenie w  wodę   
i odprowadzanie ścieków). 
Pan Jacek Dybus zwrócił  uwagę na dokładne przeanalizowanie zasadności przejęcia przez 
Gminę Sandomierz  terenów po byłej Jednostce Wojskowej. 
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Pan Wojciech Czerwiec zapytał o termin przystąpienia do prac remontowych ulic: Asnyka, 
Reymonta i Frankowskiego. 
Pan Piotr Majewski poprosił  o sprawdzenie stanu dróg w mieście oraz przystąpienie do 
malowania oznakowania poziomego. 
 Pan Artur Krop – Zast ępca Dyrektora SPZZOZ w Sandomierzu poprosił  
o wsparcie finansowe pozwalające  na zakup dla Szpitala rezonansu magnetycznego. 
 
 
Ad. 22 
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  XVII 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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