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                                                         Protokół  Nr 20 
                                       z  XX sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                         16 kwietnia 2008 roku –  Ratusz 
    
 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 14,00 
Godz. zakończenia  sesji –  18,45 
 
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                  Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  powitał 
wszystkich przybyłych na sesję:  Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza wraz z 
ze swoimi Zastępcami: Panem Markiem Bronkowskim i Panem Krzysztofem Krzystankiem, 
Panią Tamarę Sochę - Skarbnika Miasta, dyrektorów podległych, współpracujących  z Urzędem 
Miasta  jednostek, Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy  prasy i radia oraz KoleŜanki i 
Kolegów Radnych. 
 Szczególnie ciepło Pan Przewodniczący  powitał „Naszego posła, Posła Ziemi Sandomierskiej 
– Pana Marka Kwitka, który po raz kolejny znalazł czas, aby uczestniczyć w  obradach naszego 
lokalnego parlamentu”.                          
W sesji uczestniczyli równieŜ : 
Pan Leszek Komenda– Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny 
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Barbara RoŜek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Pani Barbara Gadawska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Pani Halina  Komenda – Kierownik Ośrodka Opieki Społecznej 
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
Pani Ewa Jasińska – Naczelnik Wydziału  Zamówień Publicznych 
Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego 
Pani Agata Król – p.o. Kierownika Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
Pan Albin Sękul – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 
Pan Robert  Kotowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 
Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej (jak Załącznik do Protokołu)                   
                       W  XX sesji udział wzięło udział  21 Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak  
w załączonej liście obecności.       
    
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki na podstawie listy obecności 
stwierdził, Ŝe Rada jest władna podejmować uchwały  oraz  przed przystąpieniem do  Przyjęcia 
Porządku obrad  powiedział: ”Jestem Państwu winny kilka słów wyjaśnienia”. 
- Głównym, obligatoryjnym tematem na dzisiejszej sesji jest  sprawa  udzielenia absolutorium 
Panu Jerzemu Borowskiemu – Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
Z uwagi na ten element sesji, zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza,   Materiały na XX sesję 
(Zawiadomienie o sesji, planowany Porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał)  
przekazano  Państwu Radnym  na 2 tygodnie przed sesją.  
- Natomiast zgodnie z ustawą o samorządzie, na  7 dni przed sesją, Burmistrz ma prawo złoŜyć 
na ręce Przewodniczącego Rady Miasta projekty uchwał, a Przewodniczący Rady ma 
obowiązek  przekazane materiały ująć w Porządku obrad sesji. 
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- Po przekazaniu Materiałów na sesję  „absolutoryjną” -  w tzw. międzyczasie - doszły  kolejne  
tematy złoŜone w ustawowym terminie jak wyŜej i  obowiązkiem Przewodniczącego Rady było 
ujęcie ich w Porządku obrad dzisiejszej sesji.  
 
Następnie Pan Przewodniczący – po upewnieniu się, Ŝe wszyscy Państwo Radni otrzymali 
uzupełnioną, ostateczną wersję Porządku obrad dzisiejszej sesji (tekst jednolity) - zapytał   
o  ew. uwagi dot.  Porządku obrad. 
  
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Poprosił o wprowadzenie do Porządku obrad 2 projektów uchwał: 
1. Projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie  miasta na 2008 rok -  Potrzeba podjęcia 
uchwały  wynikła na skutek zmniejszenia dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach – 
zmniejsza się dochody o kwotę 474,00 zł. 
2. Projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok - Zmiana klasyfikacji 
budŜetowej – Dofinansowanie  monitoringu zakwalifikowany  do Działu Administracja - 750  
zmienia się na Dział 754  - Bezpieczeństwo publiczne. 
Jednocześnie Pan Burmistrz poinformował zebranych, Ŝe  podjęta uchwała została juŜ 
wykonana - kamery są sprawne i spełniają swoją rolę. 
                                Wobec braku dalszych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący 
Rady Miasta zapytał: Kto z Państwa Radnych jest  za wprowadzeniem do Porządku obrad 
dzisiejszej sesji dwóch projektów uchwał zgłoszonych przez Pana Burmistrza: 
1. Projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie - dot. KBW w Kielcach 
2. Projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie – dot. zmiany klasyfikacji budŜetowej 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących  się” od głosu. 
 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Rada wyraziła zgodę na uzupełnienie Porządku obrad o 
zgłoszone projekty uchwał i poddał pod głosowanie tekst jednolity Porządku  obrad 
uzupełniony  o w/w projekty: 
Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2008 rok.   
Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2008 rok.   
(Kolejne punkty Porządku obrad zostają przesunięte w dół: 
14. Interpelacje i zapytania Radnych. 
15. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy róŜne. 
16. Zamknięcie obrad. 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących  się” od głosu. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta 
Porządku obrad jak  niŜej: 
 
  1.   Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
  2.   Przyjęcie porządku obrad. 
  3.   Przyjęcie protokołu z  XVIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
  4.   Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
  5.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  Burmistrzowi Miasta Sandomierza   
       absolutorium z  tytułu wykonania budŜetu za 2007 rok.  (Wniosek Komisji Rewizyjnej) 
  6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Rady Miasta Sandomierza   
      Nr XV/129/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek  
      podatku  od nieruchomości od 01.01.2008 roku. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
  7.  Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych  
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      prowadzonych przez Miasto Sandomierz. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 8.   Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień  
      i Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie na 2008 rok. (Wniosek Burmistrza   
Sandomierza) 
 9.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  
       za pobyt w ośrodku wsparcia dziennego – Środowiskowym Domu Samopomocy 
      w  Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
10.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budŜecie miasta na 2008 rok – ZEAS (Wniosek  
         Burmistrza  Sandomierza) 
11.  Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na  
      2008 rok (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2008 rok. (Wniosek Burmistrza  
       Sandomierza) 
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2008 rok.(Wniosek Burmistrza  
       Sandomierza) 
14.  Interpelacje  i  zapytania Radnych.    
15.  Informacje i komunikaty  Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy  
        róŜne. 
16.  Zamknięcie obrad.                                                           
                                                       
                       W  XX sesji udział wzięło udział  21 Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak  
w załączonej Liście obecności.       
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki  powiedział: 
 „Zanim przystąpimy do   realizacji Porządku obrad dzisiejszej sesji  proszę Państwa o 
wysłuchanie  Pana Dariusza Bukowskiego, który jako kierownik  artystyczny i choreograf  
Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Sandomierska powie kilka słów na temat Zespołu. 
Jako ciekawostkę  powiem Państwu, Ŝe Pan Dariusz Bukowski równieŜ jest samorządowcem – 
jest  Wiceprzewodniczącym  Rady Powiatu Tarnobrzeskiego. 
Witam Pana raz jeszcze. Proszę bardzo.” 
 
Pan Dariusz Bukowski – Kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia 
Sandomierska” 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Dziękuje za zaproszenie na dzisiejszą sesję Rady Miasta Sandomierza. 
- Wraz z Zespołem  Pieśni  i Tańca „Ziemia Sandomierska” uczestniczył w Międzynarodowym    
  Konkursie, jednym  z największych konkursów  na Ukrainie, na którym to  MłodzieŜ  
Sandomierska  „Odniosła niewiarygodny sukces: Grand Prix w przedziale   wiekowym od 10 – 
15 lat  oraz Grand Prix  w grupie wiekowej 15 – 17 lat. 
Komisja oceniała choreografię, kompozycję tańca  a nade wszystko narodowy charakter 
pokazu” 
- Delegacja Sandomierzan godnie reprezentowała Miasto – Promując Sandomierz rozdawano   
równieŜ wizytówki i ulotki. 
- Zaprasza na  uroczystości 10 – lecia powstania Zespołu, które odbędą się 15 czerwca br. 
- Podziękował Panu Burmistrzowi i Radnym Miasta  - w szczególności Panu Krzysztofowi 
NiŜyńskiemu: 
 „UmoŜliwienie wyjazdu na taki koncert  (a nie był to mały koszt) pozwoliło na  otrzymanie  
tak prestiŜowej nagrody. Raz jeszcze Państwu dziękuję  i na ręce Pana Burmistrza  i Pana 
Przewodniczącego przekazuję  otrzymane  przez Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Sandomierska”  
dyplomy.” 
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           Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  dziękując Panu Dariuszowi 
Bukowskiemu  za wystąpienie powiedział: 
„Dyplomy są w języku ukraińskim i są do obejrzenia  podczas przerwy. 
Jestem przekonany, Ŝe  znajdą one stosowne miejsce w Urzędzie Miejskim wśród innych 
znaczących  osiągnięć Sandomierzan. 
Gratulując  sukcesu w  imieniu Rady Miasta oraz w swoim własnym wyraŜam pełne 
przekonanie, Ŝe nie są to ostanie sukcesy  Zespołu. 
śyczymy wszystkiego najlepszego  i cieszymy się, Ŝe MłodzieŜ Sandomierska ma moŜliwość  
zagospodarowania wolnego czasu  w sposób  wartościowy. 
Mogę zapewnić, Ŝe my - jako Rada i Pan Burmistrz - jako wnioskodawca,  będziemy się starali  
- w miarę moŜliwości -  w sposób wymierny  pomagać Zespołowi. Dziękujemy.  
śyczymy raz jeszcze Wszystkiego najlepszego”.                                                                                         
                                                                                        
Ad. 3 
 
                 Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przypomniał Państwu Radnym, 
Ŝe  Protokół z XVIII sesji Rady Miasta Sandomierza V kadencji  był wyłoŜony w Biurze Rady  
i nie zgłoszono uwag do jego  treści oraz zapytał: Czy do protokołu z XVIII  sesji Rady Miasta  
są uwagi , wnioski, propozycje ? 
W związku z brakiem zgłoszeń  Pan Przewodniczący Rady zapytał: Kto jest za przyjęciem 
protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Sandomierza  ? 
Wynik głosowania: 21„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”   
Pan Janusz Sochacki stwierdził, Ŝe   Rada Miasta Sandomierza  Protokół z XVIII sesji Rady 
Miasta  przyjęła jednogłośnie. 
 
Ad.  4           
                    Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza  przedstawił: 
Informację o bieŜących sprawach Miasta  w okresie od 30.01.2008 do 19.03.2008 
 
Wydano 18 Zarządzeń Burmistrza Miasta. 
 
 Z zakresu Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego: 
 
Kontrola problemowa w Wydziale Techniczno- Inwestycyjnym w zakresie przestrzegania i 
realizacji zapisów zawartych umów,  
Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przez Stowarzyszenie Piłki 
Ręcznej Wisła Sandomierz,  
Kontrola problemowa w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w zakresie wykonania zaleceń 
pokontrolnych,  
Kontrola problemowa w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu, w zakresie 5% wydatków,  
 
Z zakresu Wydziału Nadzoru Komunalnego:  
 
Wykonano nawierzchnie asfaltowe na ulicach: 
Tulipanowa-boczna 
Panoramiczna 
Wałowa  
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Wyremontowano 35 szt. ławek oraz wykonano następnych 40szt. przeznaczonych do 
rozstawienia na terenie Starego Miasta. 
Wykonano drewnianą wiatę widokową zlokalizowaną u podnóŜa Gór Pieprzowych. 
Wykonano 3 szt. drewnianych pawilonów handlowych przeznaczonych do handlu na terenie 
Starego Miasta. 
Dokonano utwardzenia materiałem kamiennym odcinka drogi ul. Klonowej    
 
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieŜąco. 
 
Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa: 
 
W zakresie obrotu nieruchomościami: 
Zawarto 2 umowy notarialne sprzedaŜy nieruchomości gruntowych na rzecz uŜytkowników 
wieczystych, 
Zawarto 1 umowę notarialną sprzedaŜy lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, oraz 4 dalsze 
protokoły rokowań w sprawie sprzedaŜy lokali, 
Zawarto 2 umowy notarialne nabycia nieruchomości na cele inwestycyjne, 
W zakresie podziałów nieruchomości: 
Wydano 4 decyzje o zatwierdzeniu podziału nieruchomości na wniosek właścicieli gruntów,  
 3.W zakresie dzierŜawy nieruchomości: 
- rozwiązano 1 umowę dzierŜawy za porozumieniem stron i zawarto nową umowę, 
- zawarto 3 aneksy do umów dzierŜawy gruntu (pod działalnością), oraz 1 umowę dzierŜawy  
  gruntu rolnego, 
4.Wydano 20 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych, 
 
Z zakresu Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego: 
 
1.  Przekazano plac budowy Wykonawcy robót „ Budowy budynku socjalnego przy ul.  
     Lubelskiej” 
2.  Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej skate parku przy ul.  
     Baczyńskiego. 
3.  Przygotowane zostały dokumenty i ogłoszony przetarg na budowę ul;. Dobkiewicza-boczna. 
4.  Uzyskano pozwolenie na budowę parkingów przy ul. T.Króla 6,8. 
5.  Prowadzone są konsultacje i uzgodnienia z mieszkańcami – właścicielami działek, na  
     których planowane, projektowane są inwestycje liniowe 
6.  Przeprowadzane są przeglądy gwarancyjne zadań wykonanych w latach ubiegłych, w tym  
     równieŜ zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
7.  Przygotowywane są dokumenty pod przyszłe inwestycje planowane do realizacji w 2008r. 
8.  Rozstrzygnięty został przetarg na zaprojektowanie i wykonanie ekranu akustycznego, przy  
     skate parku w Piszczelach.  
9.  Uzyskano pozwolenie na budowę „Rewitalizacji Parku Miejskiego w Sandomierzu” 
 
I. REFERAT PODATKÓW I OPŁAT 
 
Wezwano   88 podatników, którzy nie złoŜyli deklaracji / informacji  wysłano wezwania do 
dokonania tej czynności. 
Wobec  27 podatników wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia   i określenia  
wysokości zobowiązania podatkowego. 
Sporządzono 77 decyzji w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego na 2008 rok 
Sporządzono 4 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego  
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Sporządzono 4 postanowienia o przerachowaniu wpłaty na  poczet bieŜących  zobowiązań 
podatkowych  
Sporządzono  9  postanowień  w sprawie zaliczenia  nadpłaty na poczet bieŜących oraz 
zaległych zobowiązań podatkowych  
      7.   Sporządzono 4 decyzje  w sprawie zwrotu  opłaty skarbowej  
 
REFERAT  WINDYKACJI  NALEśNOŚCI:  
 
Wydano 13 decyzji w sprawie umorzenia, rozłoŜenia na raty i odroczenia terminu płatności 
zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, oraz podatku od 
środków transportowych, 
Wydano 36 postanowień w sprawach: wezwania stron do uzupełnienia braków wniosku, 
pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku, przedłuŜenia terminu wydania decyzji, 
Wysłano 9 upomnień na kwotę 88 325,00 zł, 
Wycofano i aktualizowano 17 tytułów wykonawczych na skutek dobrowolnych wpłat przez 
dłuŜników, 
Wydano 7 zaŜaleń na postanowienia o umorzeniu postępowań egzekucyjnych, 
Wysłano 17 zapytań o stan egzekucji do Urzędów Skarbowych, 
Wystawiono 84 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 12 900,00 zł, 
Wysłano 105 wezwań przesądowych do najemców lokali mieszkalnych, 
Wysłano 25 wezwań przesądowych najemcom lokali uŜytkowych, 
Wydano 10 zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach, 
Wydano 754 zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego, o nieposiadaniu gospodarstwa 
rolnego oraz o stanie majątkowym. 
         
Z zakresu Wydziału Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu: 
 
Kultura 
 
26. 02 – W sandomierskim Ratuszu odbyła się uroczystość przyznania tytułu i wręczenia 
statuetki Sandomierzaninowi Roku i Nadziei Sandomierza. Marek RoŜek, wicedyrektor 
Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych został wybrany na „Sandomierzanina 
Roku 2007”. Z kolei tytuł „Nadziei Sandomierza 2007” przypadł Aleksandrze Nowosad, 
uczennicy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu.  
 
29. 02 – W Ośrodku Akcji Kulturalnej obchodzone były „Imieniny Zucha”, impreza 
zorganizowana dla zuchów przez Hufiec ZHP w Sandomierzu. Podczas tej imprezy wręczona 
została po raz kolejny honorowa odznaka „Zuchowe Słoneczko”. 
 
1 - 2. 03 – sandomierska delegacja złoŜona z przedstawicieli władz samorządowych oraz PTTK 
uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Regionów Turystycznych „Na Styku Kultur”, 
które zostały zorganizowane na terenie Międzynarodowych Targów Łódzkich.   
 
7. 03 – W galerii „Przykrótka” odbył się wernisaŜ wystawy fotograficznej „Smutek i urok 
prowincji lat minionych” autorstwa Jerzego Piątka. 
 
8. 03 – Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Ziemi Sandomierskiej w 
Sandomierzu zorganizował eliminacje hufcowe XVI Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”.  
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12. 03 – W Muzeum Okręgowym w Sandomierzu odbył się wernisaŜ wystawy fotograficznej 
„Rodzinna pasja” - autorstwa Ewy, Janusza, Marcina, Tomasza i Aleksandry Sierokosz.  
 
14. 03 – w galerii BWA odbył się wernisaŜ wystawy Magdaleny Marcinkowskiej pt. „Moje 
podróŜe”.  Wystawę będzie moŜna oglądać do 2 kwietnia.   
 
15. 03 – W Sali Rycerskiej Zamku Kazimierzowskiego odbyło się „Śniadanie 
Wielkanocne,”podczas którego moŜna było degustować potrawy świąteczne oraz podziwiać 
przygotowaną prezentację obrzędowości ludowej.  
 
15. 03 - W sandomierskim klubie „Lapidarium” odbył się koncert grupy „Anam na Eireann”.  
Występ ten poprzedził koncert konkursowy „Szanta na sukces” w ramach  „V Spotkań z 
piosenką Ŝeglarską”.  
   
16. 03 – Odbyła się kolejna wycieczka rowerowa z cyklu „Cudze chwalicie, swego nie 
znacie…” zorganizowana przez sandomierski oddział Poleskiego Towarzystwa Turystyczno 
Krajoznawczego, której tematem przewodnim była wiosna. 
 
Sport 
 
5. 03 – W hali sportowej przy ul. Patkowskiego odbył się turniej mini – piłki ręcznej o 
mistrzostwo Sandomierza. ZwycięŜyli zawodnicy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu.  
 
10. 03 – W hali sportowej w Wilczycach rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu 
Sandomierskiego w mini - piłce ręcznej chłopców  w kategorii szkół podstawowych.  
 
15. 03 – Na pływalni krytej w Sandomierzu rozegrana została IV runda DuŜej Świętokrzyskiej 
Ligi Pływackiej.  
 
16. 03 – Wiosenny Turniej Szachowy - zawody rozegrane zostały w kategoriach: seniorzy, 
juniorzy oraz juniorzy młodsi.  
 
                           Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  podziękował Panu 
Burmistrzowi za wypowiedz oraz  poprosił Państwa Radnych o ew. pytania dot.   informacji 
przedstawionej przez Pana Burmistrza. 
Pan Przewodniczący przypomniał, Ŝe pytania powinny dotyczyć  przedstawionej informacji 
czyli bieŜącej działalności.  
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, Ŝe „Od lat słyszymy jak wielkie pieniądze spływały, spływają i będą spływały do 
Sandomierza. Proszę mi powiedzieć na dzień dzisiejszy :Ile pieniędzy  dostaliśmy na budowę 
stadionu? Skąd te pieniądze  spłynęły. 
Od dwóch lat słyszymy o rewitalizacji Starego Miasta  - Jak jest z funduszami na ten cel? 
Boiska sportowe miały być budowane  w zeszłym roku. TBS-y  teŜ miały być budowane z 
funduszy unijnych. Jak to jest z tymi funduszami?” 
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Pan Maciej Skorupa 
 
Zapytał: ”Kto był odpowiedzialny  za ten nieszczęsny  wniosek  odnośnie TBS-ów. Chodzi mi 
o nazwisko”. 
 
Pan Marek Harańczyk 
 
Zwracając się do pana Burmistrza  powiedział: 
„Nie do końca zrozumiałem  to co Pan powiedział, poniewaŜ - tak jak powiedział kolega - od 
dłuŜszego czasu  wiemy, Ŝe to gdzieś tam buzuje, kwitnie i lada moment wybuchnie lawina 
unijnych pieniędzy. 
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. O ile pamiętam, to  w przypadku Bulwaru Piłsudskiego  był 
juŜ skończony projekt, zatwierdzone pieniądze  - A teraz Pan mówi, Ŝe wniosek ma być dopiero 
złoŜony i dopiero po tym zostaną przyznane pieniądze i nastąpi realizacja inwestycji. 
Pytam: W jakiejś fazie  - powiedzmy na wyŜszych szczeblach, w województwie - jest realizacja 
tego wniosku?” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział: 
- „JeŜeli chodzi o Bulwar Piłsudskiego – to będziemy podpisywali  umowę wstępną z 
Marszalkiem Województwa o współfinansowanie. 
Te 4 miliony euro , które otrzymaliśmy   to tzw. pieniądze extra, które  Zarząd Województwa 
przeznaczył dla Sandomierza  umieszczając inwestycję Rewitalizacja Starego Miasta  na liście 
projektów kluczowych, co zwalnia nas ze startowania do konkursu. 
JeŜeli chodzi o tzw. fundusze unijne 2007 – 2013, to są w trakcie realizacji. 
Proszę mi wskazać: Kto  otrzymał  pieniądze unijne 2007-2013 ? Nikt nie dostał. Podglądałem 
listę  złoŜonych wniosków – Na około 200  wniosków 16 zostało załatwionych  pomyślnie: 
pieniądze otrzymały głównie szpitale, kilka wniosków nie zostało jeszcze rozpatrzonych. 
Przypominam, Ŝe nasza Katedra Sandomierska będzie realizowana, między innymi, z funduszy 
norweskich.” 
- „JeŜeli chodzi o „Nie wiem dlaczego nieszczęsne” TBS-y , to powiem tak: 
Gdyby Rada Miasta poprzedniej kadencji  podjęła  tę uchwałę , to dzisiaj bylibyśmy daleko z 
przodu. Zostaliśmy pozbawieni 20 punktów przy ocenie: większe szanse mają bowiem  ci, u 
których TBS-y  juŜ są i którzy solidnie spłacają kredyt: TBS Szczeciński, Warszawski, 
Krakowski. 
Na razie czekamy w kolejce na tzw.  II rzut. Mogę tylko tyle powiedzieć, Ŝe w ubiegłym roku  
wszyscy którzy złoŜyli wnioski  otrzymali pieniądze. 
Obecnie zaleŜeć to będzie od stanowiska rządu :Ile pieniędzy przeznaczy  do Banku 
Gospodarstwa Krajowego na realizację TBS-u. 
Rozmawiałem z Panią Dyrektor Banku, która powiedziała „Panie Burmistrzu proszę się nie 
poddawać” 
I my się nie poddajemy i robimy swoje: Ogłoszony został przetarg na dokumentację, na 
realizację, będziemy ubiegali się o pozwolenie na budowę (co da nam dodatkowe punkty). 
- JeŜeli chodzi o stadion, to „Jak juŜ mówiłem – do I etapu otrzymaliśmy 2,5 mln zł z 
Ministerstwa Sportu. Obecnie obiecano dla naszego Województwa 1 mln zł – Wymaga  to 
podjęcia uchwały  przez sejmik województwa – i nie ukrywam, Ŝe liczę na te pieniądze. 
Pan Minister powiedział, Ŝe wesprze nas  kwotą 1,5 mln zł z rezerwy Ministra Sportu na ten rok 
lub ew. na rok przyszły. 
Jak bowiem wiadomo  II etap tej inwestycji będzie realizowany w roku przyszłym. Dziękuję” 
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Pan Maciej Skorupa 
 
Ad vocem :”Panie Burmistrzu nie odpowiedział mi Pan na pytanie: Kto jest odpowiedzialny za 
wniosek dotyczący TBS?” 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Ad vocem:”Panie Burmistrzu, mam przed sobą ranking wszystkich gmin świętokrzyskich pod 
względem uzyskania dotacji na jednego mieszkańca za 2007 – 2013 .Sandomierz jest na 
szarym, bardzo szarym końcu.Dlaczego? Dziękuję.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział: 
„Zanim udzielę głosu Panu Burmistrzowi uprzejmie informuję Pana Macieja Skorupę, Ŝe za 
całość funkcjonowania Urzędu odpowiada Burmistrz:  za pozyskane lub nie pozyskane środki, 
za załatwione lub nie załatwione sprawy odpowiada Burmistrz. 
Myślę, Ŝe Pan Radny powinien o tym wiedzieć.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz  Sandomierza  
 
- Potwierdził, Ŝe jednoosobowo odpowiada za całość  Pracy Urzędu Miejskiego: kaŜdą decyzję 
i kaŜdy złoŜony podpis pod dokumentem. 
- Powiedział, Ŝe „Nie wiem z jakiej prasy Pan wziął te dane i nie rozumiem o jakim  szarym 
   końcu Pan mówi.” 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
„Z lokalnej – z „ Echa Dnia”  
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, Ŝe : 
- Nie wie jakie kryteria były brane pod uwagę, bo „Nikt na ten temat ze mną nie rozmawiał”. 
- Za ubiegły rok Sandomierz został euro-gminą i „Mówiło się ,Ŝe euro jest w Sandomierzu”. 
- Pod względem ilości złoŜonych wniosków – I miejsce ma gmina Morawica- około 100, ale  
   tylko jeden z nich został uwzględniony.  
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
„To jest ranking w przeliczeniu na jednego Mieszkańca- Sandomierz-371, Solec Zdrój- 2 980, 
Bałtów – 1 990 zł.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
 
„Wydaje się ,Ŝe są  to jakieś wyjęte z kontekstu informacje – Nie znam kryteriów, nikt ze mną 
na ten temat nie rozmawiał. 
My składamy jeden, dwa konkretne wnioski – osobno składa np. PGKiM, PEC – Pytanie czy 
ktoś to uwzględnił ? 
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Jest to pytanie  na zasadzie kąsania - niesprawdzone, niepotwierdzone.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  
 
„Od tego są Panie Burmistrzu Radni i myślę, Ŝe  Radni mają prawo, a nawet obowiązek 
zadawać tego typu pytania.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
„Mnie mobilizuje to do lepszej pracy.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
 
„A to Pana Burmistrza powinno mobilizować do lepszej pracy dla poŜytku Miasta. 
               Panie Burmistrzu, od dłuŜszego czasu sugeruję, Ŝeby potraktować temat spokojnie i 
odpowiedzieć na piśmie. 
Proponuję, aby wziąć to zestawienie od Panów Radnych i odnieść się  do tych danych  - nie 
tylko w odniesieniu do jednego roku, ale do kilku lat. Bo wiadomo – są lata tłuste i lata chude. 
Dobrze byłoby  udostępnić te dane wszystkim Radnym  do wiadomości – bo na pewno 
wszystkich to interesuje. 
           Czy w sprawach Informacji Burmistrza o bieŜących sprawach Miasta są  jeszcze pytania, 
wątpliwości?  Nie ma. Zamykam Punkt 4.  i przystępujemy do Punktu 5. - niewątpliwie 
strategicznego. 
 
Ad. 5 
 
Podjecie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z 
tytułu wykonania budŜetu za 2007 rok.” 
 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, Ŝe  wszyscy Państwo Radni: 
- Otrzymali Sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta  Sandomierza  za rok 2007 
- Mieli moŜliwość zapoznania się z następującymi dokumentami – do wglądu  
   w   Radzie  Miasta:   
       -  Opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania  BudŜetu’2007 
       -  Opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie  wykonania  budŜetu’2007,  
       -  Wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium 
       -  Opinią RIO o wniosku  Komisji  Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 
 
              Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przypomniał, iŜ  
absolutorium dotyczy wykonania budŜetu, a nie odnosi się do całokształtu działalności 
Burmistrza .  
Ocena Burmistrza w innych aspektach jego działalności powinna odbywać się poza procedurą 
absolutoryjną. 
Następnie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przystąpił do realizacji   Punktu 
Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  Burmistrzowi Miasta Sandomierza  
absolutorium z  tytułu wykonania budŜetu za 2007 roku wg  zaproponowanego scenariusza: 
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I. 
Pan Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza 
Sandomierza. 
 
Pana Jerzy Borowski – Burmistrza Sandomierza 
 
„Szanowni Państwo Radni otrzymali dość bogatą informację  dotyczącą wykonania budŜetu 
Miasta Sandomierza i nie wymaga to dodatkowej analizy. Szczegółowe dane odnośnie 
wykonania budŜetu za rok ubiegły zawarte są w Sprawozdaniu, które Państwo otrzymaliście 
wraz z materiałami na Sesję Rady Miasta 
BudŜet’2007 został wykonany naleŜycie, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  jest 
pozytywna, Komisja Rewizyjna oraz pozostałe komisje Rady Miasta  oceniły pozytywnie  moją 
pracę  i pracę kierowanego przeze mnie Urzędu. 
ZwaŜywszy, Ŝe jest to okres pewnego podsumowania - chciałbym serdecznie Państwa 
przeprosić za – jak to się mówi – czasem zbytnią egzaltację i niestosowne zachowanie.  
JeŜeli ktoś poczuł się uraŜony – z tego miejsca  uroczyście przepraszam. 
Jestem tylko człowiekiem, tempo Ŝycia jest duŜe i czasami reaguję zbyt spontanicznie. 
Dziękuję Państwu.”. 
 
II.  
 
Uchwałę Nr  8/2008 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 
dnia 6 marca 2008 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budŜetu Miasta 
Sandomierza za 2007 rok – przeczytała  Pani Tamara Socha  – Skarbnik Miasta (jak Załącznik 
do Protokołu). 
 
III. 
 
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza z dnia 1 kwietnia 2008    roku w 
sprawie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za 2007 rok – przedstawił  
Pan Krzysztof  NiŜyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza (jak 
Załącznik do Protokołu). 
 
IV. 
 
Uchwałę Nr 18/2008  VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 
dnia 1 kwietnia 2008  roku –  odczytał  Pan Marceli Czerwiński – Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza (jak Załącznik do Protokołu). 
 
V. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta zapytał: 
„Czy ktoś z Państwa Radnych  chciałby zabrać głos w sprawie  wykonania budŜetu przez 
Burmistrza  Sandomierza i w sprawie  udzielenia lub nie udzielenia  absolutorium za 
wykonanie budŜetu’2007 ? 
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Pan Marek Harańczyk 
 
-  Powiedział: „Na początek mam pytanie formalne: Do wypełnienia procedury absolutoryjnej  
    potrzebne są  4 dokumenty: Sprawozdanie, opinia RIO do Sprawozdania, Wniosek Komisji  
    Rewizyjnej  i opinia RIO do Wniosku Komisji Rewizyjnej. 
-  Zapytał: Czy w tej uchwale nie powinny być wymienione wszystkie 4 dokumenty  –  
   a wymieniony jest tylko  jeden. Czy jest to prawidłowe? Proszę o odpowiedz  Radcę   
   Prawnego, jeŜeli Pan Burmistrz pozwoli.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
 
„Dziękuję  za pytanie. Projekt uchwały jest parafowany przez Naczelnika Wydziału 
Organizacyjnego – Pana Leszka Komendę oraz przez  Radcę Prawnego – Panią Teresę 
Prokopowicz i dla mnie jest to jednoznaczne, Ŝe radca akceptuje treść  projektu uchwały i nie 
widzę powodu rozwijać dyskusji. 
W tym projekcie uchwały meritum to – udzielamy czy nie udzielamy Burmistrzowi 
absolutorium. Czy Pani Mecenas ma inne zdanie?” 
 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny 
 
„Nie”. 
 
Pan Marek Harańczyk 
 
Wystąpił w imieniu „Naszej czwórki – czyli Klubu „Kocham Sandomierz”  i powiedział, 
między innymi, Ŝe: 
  - Wątpliwości są podobne jak przy absolutorium’2006: 
  - Brak materiału wyjściowego – w związku z tym brak moŜliwości porównania do budŜetu  
    uchwalonego przez   Radę. 
  - W tak zwanym międzyczasie było bardzo duŜo zmian w budŜecie - poprawek   
wprowadzanych w ciągu roku. „Większość z nich - pomimo sprzeciwu z naszej strony - została 
uchwalona. Część z nich uchwalono post factum.” 
„W naszej opinii moŜliwość ocenienia  realizacji budŜetu’2007 do  budŜetu uchwalonego nie 
istnieje. BudŜet w ciągu roku został dopasowany do rzeczywistości, do wydarzających się 
zmian. 
BudŜetu’2007 nie moŜemy ocenić ani „za” ani „przeciw”, bo nie mamy odpowiednich 
materiałów.” 
„Opinii na piśmie nie przygotowaliśmy, bo i tak podawanych przez nas argumentów nikt nie 
bierze pod uwagę”. 
 
Pan Krzysztof NiŜyński 
 
„Szanowni Państwo. Jak zawsze „Kocham Sandomierz”  ładnie mówi i pisze. 
Powiem tak. Pan nie uczestniczy, między innymi, w pracach Komisji Budzetu i Finansów i 
Komisji Rewizyjnej. 
Dlatego bardzo bym prosił: Weźcie się Państwo solidnie do roboty, przychodźcie na komisje. 
Ostatnio była Komisja BudŜetowa – nikogo z Was  nie było.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił  Państwa Radnych o skupienie 
się na dyskusji dot. wykonania budŜetu’2007, przypominając, Ŝe: 
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„Frekwencję na  sesji  usprawiedliwia Przewodniczący Rady, a na Komisjach Przewodniczący 
danej Komisji – i nie  to jest tematem dyskusji”. 
 
Pan Marek Harańczyk 
 
„Z całym szacunkiem i sympatią – Chciałem powiedzieć, Ŝe nasza obecność na komisjach i tak 
nie ma znaczenia. 
Wygląda to w ten sposób, Ŝe machacie na nas ręką – bo i tak wcześniej wszystko jest 
przygotowane i przegłosowane.  
Proszę więc tego typu wycieczek nie robić, bo nasza obecność na tych komisjach jest po prostu 
bezsensowna.” 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
- Stwierdził, Ŝe jest mu przykro słysząc wypowiedz Pana Krzysztofa NiŜyńskiego, bo   
„Wydawało mi się, Ŝe w Komisji Rewizyjnej pracujemy ponad pewnymi podziałami.” 
- Poinformował, Ŝe  nie uczestniczył w Komisji Rewizyjnej, gdyŜ w ostatniej chwili zmieniono 
termin posiedzenia komisji -  a wcześniejsze zobowiązania nie pozwoliły na uczestniczenie w 
niej. Zwracając się do Pana Krzysztofa NiŜyńskiego powiedział: 
”Panie Przewodniczący proszę nie robić w przyszłości takich rzeczy.” 
 
Pan Krzysztof Kandefer 
 
„Szanowni Państwo Radni. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący. Chciałem w imieniu 
grupy Radnych Prawa i Sprawiedliwości  powiedzieć: 
Po przeanalizowaniu Sprawozdania  przedstawionego nam przez  Pana Burmistrza , gdzie plan 
po stronie dochodów został wykonany w 100 % , a plan wydatków wyniósł 94 % 
postanowiliśmy  poprzeć i głosować za absolutorium  dla wykonania budŜetu za 2007 rok  
Mamy teŜ nadzieję, Ŝe będzie to dobry prognostyk do realizowania budŜetu w 2008 roku.  
Dla rozwoju Miasta popieramy absolutorium.”  
 
Pan Tadeusz Frańczak 
 
- Stwierdził, Ŝe nie zgadza się z Panem Markiem Harańczykiem: ”Właśnie powinnyśmy 
przychodzić na Komisje, aby zaakcentować swoje zdanie. 
Ja przez wiele lat byłem Radnym, który nie miał  nic do powiedzenia, którego projekty i 
inwestycje były odkładane na czas późniejszy – tyko dlatego, Ŝe miałem inne zdanie.” 
- UwaŜa „Podobnie jak Pan Marek Harańczyk”, Ŝe „Przy tego typu rzeczach  jak Sprawozdanie 
z   wykonania budŜetu były jednak porównania do pierwotnej wersji.” 
Następnie Radny zwrócił uwagę zebranych  na próbę takiego porównania na str. 11 i str. 50. 
- ZauwaŜył, Ŝe na str. 27 Sprawozdania  tytuł nad tabela brzmi. Sprawozdanie z wykonania 
planu wydatków  budŜetowych za III kwartał. ”Czy nie powinno być: za 2007 rok ?” 
 
Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza 
 
Podziękowała za zauwaŜenie pomyłki i poprosiła , aby na stronie 27 poprawić zapis -  Zamiast: 
III kwartały wpisać: IV kwartały. 
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Pan Władysław Teter 
 
- Zwrócił się do Pana Burmistrza o „dokończenie 300-400 m ulicy  Westerplatte”. 
 Zdaniem Radnego zadanie to realizowane jest ok. 12 lat i „Znowu procedura będzie trwała do 
końca roku, czyli pieniądze przewidziane w budŜecie  zostaną przesunięte na przyszły rok , 
albo zostaną zuŜytkowane na inne cele.” 
„Ta inwestycja nadaje się do Księgi Guinessa.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta wobec braku dalszych zgłoszeń w 
dyskusji  poprosił o przeczytanie projektu  uchwały w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Miasta 
Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2007 rok. 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodniczący Rady Miasta odczytał projekt uchwały. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przypomniał: 
- Uchwałę w sprawie absolutorium podejmuje Rada w sposób jawny ,  bezwzględną    
większością głosów  ustawowego składu rady (art. 28a ust.2 u.s.gm.)  
„Czyli, aby wniosek przeszedł,  za wnioskiem musi głosować  przynajmniej  
11 radnych”. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta zapytał: Kto z Państwa Radnych  jest za 
wnioskiem Komisji Rewizyjnej aby udzielić  Panu Jerzemu Borowskiemu – Burmistrzowi 
Sandomierza  absolutorium z wykonania  budŜetu za 2007 rok proszę o podniesienie ręki lub 
mandatu ? 
Wynik głosowania: 17„za”, 0 „przeciw”, 4 osoby  „wstrzymały się” od głosu. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, Ŝe 17 głosami „za” , przy 4 
głosach wstrzymujących się” wniosek o udzielenie absolutorium Panu Jerzemu Borowskiemu – 
Burmistrzowi Sandomierza   z wykonania  budŜetu za 2007 rok został przyjęty: 
 
                                                Uchwałą Nr XX/168/2008 
w sprawie udzielenia  Burmistrzowi Miasta Sandomierza  absolutorium z  tytułu 
wykonania budŜetu za 2007 rok 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział: 
„Gratuluję Panie Burmistrzu ! Gratuluję Pani Skarbnik! śyczę jeszcze lepszego wyniku z 
wykonania budŜetu za 2008 rok.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Podziękował:   
- Państwu Radnym za Ŝyczliwą ocenę  pracy   z  realizacji BudŜetu za 2007 rok.  
- Pracownikom Urzędu Miejskiego w Sandomierzu za pomoc w realizacji zadań, 
 
 Ad. 6 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza  Nr XV/129/2007 
z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od 
nieruchomości od 01.01.2008 roku. 
  
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przystępując do realizacji kolejnego 
punktu Porządku obrad zaproponował, aby nie czytać  projektu uchwały. ”JeŜeli nie usłyszę 
sprzeciwu, nie będziemy czytać. Sprzeciwu nie słyszę. Nie czytamy”. 
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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  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 
Miasta – w imieniu komisji – poprosił o uwzględnienie  Wniosku” 
„Aby w § 1 punkt 1 podpunkt d: zamiast kwoty 0,15 zł  wpisać 0,02 zł” 
 
 Pan Przewodniczący zapytał  o ew. dalsze  wnioski, pytania i uwagi dot. powyŜszej uchwały. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział: 
„Komisja Rozwoju minimalizując wysokość powyŜszego  podatku chciała  pokazać, Ŝe 
działalność gospodarcza w sferze turystyki oraz promocji Miasta  leŜy na sercu Radzie Miasta  i 
Urzędowi. 
Kwota została – dosłownie - zminimalizowana do 2 groszy za m kw. 
Zwłaszcza jest to potrzebne tym , którzy rozpoczynają działalność  gospodarczą – A 
chcielibyśmy , aby campingów było więcej. 
Nie muszę  dodawać, Ŝe więcej turystów na campingu - to więcej pieniędzy w sklepach,  w 
restauracjach.” 
 
Pan Tadeusz Frańczak 
 
Powiedział: 
„Na komisjach  było dyskutowane, Ŝe  propozycja Pana Burmistrza, to jest absolutne minimum, 
które przewiduje ustawodawca. 
Stąd pytanie do Pana Jacka Dybusa: Czy zejście do 2 gr. jest zasadne ?  
Z informacji, które ja mam:  osoby które mają camping w Sandomierzu były zadowolone z 
poziomu kwoty zaproponowanej  przez Pana Burmistrza.  
- Czy pracownicy Urzędu będą  monitorowali ceny  oraz  sytuację  na campingach i „Czy 
turyści udźwignął zaproponowane ceny?” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział: 
„Ja to nawet przeliczyłem z ołówkiem w ręku: Zejście  z kwoty  0,15  do poziomu   0,02  
zmniejszy dochód  z podatku o  około  2 000 zł. 
JeŜeli to ma być jakiś bonus, jakaś forma zachęty - to proszę bardzo. 
PrzecieŜ wciąŜ walczymy o kaŜdego  turystę. 
Odnosząc się zaś do sugestii Pana Tadeusza Frańczaka powiem tak: 
Monitorować moŜemy jedynie na początku roku w związku z deklaracją podatkową: ile jest 
campingów, czy spełniają wymogi, ile osób skorzystało z usług. 
Nie mamy natomiast wpływu na ceny – To reguluje rynek.” 
 
Pan Krzysztof Kandefer 
 
Powiedział: „Bardzo mnie cieszy  takie podejście Radnych, Panów Burmistrzów do kwestii 
wspierania rozwoju turystyki. 
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Powinniśmy równieŜ dąŜyć do wspierania innych grup  zajmujących się turystyką w naszym 
Mieście” 
-Zaproponował zwolnienie z opłat  tzw. straganiarzy, twórców ludowych sprzedających wyroby 
na Starym Mieście podczas róŜnych imprez np. Jarmarku Jagiellońskiego. 
                   Wobec braku dalszych zgłoszeń  Pan Janusz Sochacki  zapytał : Kto jest za  
wprowadzeniem poprawki polegającej na zmianie kwoty w § 1 punkt 1 podpunkt d: zamiast 
0,15  wpisać 0,02. 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się od głosu”. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził, Ŝe Rada zmieniła projekt 
uchwały wprowadzając  poprawkę i poddał  pod głosowanie  projekt uchwały  uwzględniający 
przegłosowaną poprawkę. 
Kto jest za podjęciem przedstawionej uchwały  proszę o podniesienie ręki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się od głosu”. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr XX/169/2008 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza  Nr XV/129/2007 z dnia  
28 listopada 2007 roku w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości 
od 01.01.2008 roku. 
 
 Ad.7  
  
Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych 
prowadzonych przez Miasto Sandomierz.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  poprosił o opinię na temat projektu 
uchwały Przewodniczących komisji merytorycznych Rady Miasta  
Komisja BudŜetu i Finansów – Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji    powiedział, Ŝe 
opinia Komisji na temat projektu uchwały jest pozytywna. 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodniczący Pan Andrzej Majewski – opinia 
pozytywna. 
Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia – Pani Mariola 
Stępień – opinia pozytywna. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  zaproponował, aby  nie odczytywać 
projektu uchwały „O ile nie usłyszę sprzeciwu, nie będziemy odczytywać projektu uchwały. 
Sprzeciwu nie słyszę . Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i otworzył dyskusję. 
Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący powiedział: „Zamykam dyskusję  i przystępujemy 
do głosowania”. 
Pan Janusz Sochacki  zapytał: Kto jest za podjęciem przedstawionej uchwały  proszę o 
podniesienie ręki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących  się” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził, Ŝe Rada  Miasta Sandomierza jednogłośnie podjęła   
 
                                                 Uchwałę Nr XX/170/2008 
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto 
Sandomierz.  
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Ad. 8    
 
Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień  
 i Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie na 2008 rok. 
     
Pan  Janusz Sochacki  –  Przewodniczący Rady Miasta  poprosił o opinię  na temat projektu 
uchwały komisje merytoryczne Rady Miasta:.  
Komisja Praworządności - Przewodniczący Pan Krzysztof Cieślak – opinia pozytywna. 
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia – Przewodnicząca Pani Mariola 
Stępień – opinia pozytywna 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  zaproponował, aby nie odczytywać 
projektu uchwały „O ile nie usłyszę sprzeciwu, nie będziemy odczytywać projektu uchwały. 
Sprzeciwu nie słyszę . Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i otworzył dyskusję. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział: 
„Wzorem lat ubiegłych  zaczynają się na Starym Rynku imprezy, a po godzinie 19,00 nie widać 
StraŜy Miejskiej. 
Przykład z ubiegłego roku: Truskawkowa Niedziela - Na ulicy Opatowskiej nie moŜna było 
przejść. Działy się dantejskie sceny”. 
Radny zapytał: Czy podczas imprez promujących miasto nie moŜna  „przerzucić” 
funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej na godziny wieczorne ? 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział: 
„Ja uwaŜam, Ŝe ten Program Profilaktyki UzaleŜnień powinien być rozszerzony o działalność 
sportową.  
Uprawianie sportu przez młodzieŜ z rodzin patologicznych pozwoli  na odciągnięcie jej od  
narkotyków i alkoholu” 
                             Wobec braku dalszych   zgłoszeń ze strony  Państwa Radnych, Pana 
Burmistrza oraz osób obecnych na sali Pan Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie  w/w uchwałę. 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos  „wstrzymujący się”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdzi, Ŝe Rada Miasta Sandomierza 
20 glosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  podjęła 
 
                                                   Uchwałę  Nr XX/171/2008  
w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień i Przeciwdziałania  
Przemocy w Rodzinie na 2008 rok. 
 
Ad. 9 
 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodku wsparcia dziennego – Środowiskowym Domu Samopomocy w  
Sandomierzu.  
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Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przystępując do realizacji kolejnego 
punktu  Porządku obrad  powiedział, Ŝe projekt uchwały Państwo Radni otrzymali w 
Materiałach na sesję. 
 „O ile nie usłyszę sprzeciwu, nie będziemy odczytywać projektu uchwały. Sprzeciwu nie 
słyszę . Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta: 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  – powiedział, Ŝe komisja 
zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały  
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca  Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia – opinia pozytywna. 
Pan Janusz Sochacki zapytał, czy  są  jakieś uwagi, pytania, wątpliwości dot.  omawianej 
uchwały. 
Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie  w/w uchwałę. 
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymujących się”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  
jednogłośnie podjęła  
 
                                                   Uchwałę  Nr XX/172/2008 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 
wsparcia dziennego – Środowiskowym Domu Samopomocy w  Sandomierzu.  
                                       
 
Ad. 10 
 
                   Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok.  
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przystępując do realizacji kolejnego 
punktu  Porządku obrad  zapytał: 
 „Czy ktoś chce, aby  przeczytać projekt uchwały ? O ile nie usłyszę sprzeciwu, nie będziemy 
odczytywać . Sprzeciwu nie słyszę. Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i poprosił o 
opinie komisje merytoryczne Rady Miasta: 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  – powiedział, Ŝe komisja 
zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały  
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki ,Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Pan Janusz Sochacki zapytał, czy  są  jakieś uwagi, pytania, wątpliwości dot.  omawianej 
uchwały. 
Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie  w/w uchwałę. 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymujących się”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza 
dokonała zmian w budŜecie Miasta na 2008 rok podejmując jednogłośnie  
 
                                                   Uchwałę  Nr XX/173/2008 
                                      w sprawie zmian w budŜecie na 2008 rok. 
 
Ad. 11 
                   Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok.  
 



 19 

Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przystępując do realizacji kolejnego 
punktu  Porządku obrad  powiedział, Ŝe projekt uchwały Państwo Radni otrzymali w 
Materiałach na sesję. 
 „Czy ktoś chce, aby  przeczytać projekt uchwały ? O ile nie usłyszę sprzeciwu, nie będziemy 
odczytywać . Sprzeciwu nie słyszę. Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i poprosił o 
opinię Przewodniczącego komisji merytorycznej Rady Miasta: Komisję BudŜetu i Finansów 
Pan Andrzej Gleń powiedział, Ŝe komisja której przewodniczy zaopiniowała  pozytywnie 
projekt uchwały  
Pan Janusz Sochacki zapytał, czy  są  jakieś uwagi, pytania, wątpliwości dot.  omawianej 
uchwały. 
Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie  w/w uchwałę. 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza 
dokonała zmian w budŜecie Miasta na 2008 rok podejmując jednogłośnie  
 
                                                   Uchwałę  Nr XX/174/2008 
                                      w sprawie zmian w budŜecie na 2008 rok. 
 
Ad. 12 
 
               Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok.  
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przystępując do realizacji kolejnego 
punktu  Porządku obrad  przypomniał, Ŝe  
- Jest  to pierwszy z projektów  zgłoszonych  przez Burmistrza na dzisiejszej sesji. 
-  Projekt uchwały  Państwo Radni otrzymali przed sesją. 
-  Jest to kolejna zmiana w budŜecie.  
 „Czy ktoś chce, aby  przeczytać projekt uchwały ? O ile nie usłyszę sprzeciwu, nie będziemy 
odczytywać . Sprzeciwu nie słyszę. Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i poprosił o 
opinię komisję merytoryczną Rady Miasta: 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  – powiedział, Ŝe komisja 
zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały  
Pan Janusz Sochacki zapytał, czy  są  jakieś uwagi, pytania, wątpliwości dot.  omawianej 
uchwały ze strony Państwa Radnych,  Pana Burmistrza, osób obecnych na sali?. 
Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie  w/w uchwałę. 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymujących się”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza 
dokonała zmian w budŜecie Miasta na 2008 rok podejmując jednogłośnie  
 
                                                   Uchwałę  Nr XX/175/2008 
                                      w sprawie zmian w budŜecie na 2008 rok. 
 
Ad. 13 
 
                   Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok.  
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przystępując do realizacji kolejnego 
punktu  Porządku obrad  powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy – „Jak powiedział Pan 
Burmistrz „– zmiany klasyfikacji budŜetowej kwoty przyznanej przez Radę  na modernizację 
kamer. 
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 „Czy ktoś chce, aby  przeczytać projekt uchwały ? O ile nie usłyszę sprzeciwu, nie będziemy 
odczytywać . Sprzeciwu nie słyszę. Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i poprosił o 
opinię komisję merytoryczną Rady Miasta: 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  – powiedział, Ŝe komisja 
zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały  
Pan Janusz Sochacki zapytał, czy  są  jakieś uwagi, pytania, wątpliwości dot.  omawianej 
uchwały. 
Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie  w/w uchwałę. 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza 
dokonała zmian w budŜecie Miasta na 2008 rok podejmując jednogłośnie  
 
                                                   Uchwałę  Nr XX/176/2008 
                                      w sprawie zmian w budŜecie na 2008 rok. 
 
 
 
Ad. 14                                
                                                    Interpelacje i zapytania 
 
Pan Krzysztof  Kandefer 
 
- Poprosił o „Zorganizowanie Placu zabaw  na ulicy Mokoszyńskiej: 
„Składam równieŜ w tej sprawie interpelację. Podobno jakieś przymiarki trwają. Proszę o 
sfinalizowanie tych spraw.” 
- Zapytał Pana Burmistrza :”Jak wygląda sytuacja – jeŜeli chodzi o inwestycje -  przy drodze 
wojewódzkiej Sandomierz – Annopol.  
Wiem ,Ŝe mieliśmy jakiś udział w kosztach  powstawania dokumentacji projektowej.” 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Zaapelował o „Przywrócenie  Placu zabaw  przy ulicy Tadeusza Króla : 
”Kiedyś był  tam Plac zabaw dla dzieci.” 
 Obecnie  „Nic się tam nie dzieje,  biesiadują wielbiciele trunków, teren wygląda niezbyt   
estetycznie – Sąsiedztwo  boiska Budowlanki i Placu 3-go Maja nie dodaje  temu miejscu 
estetyki . 
Wiem, Ŝe  jest to teren  Spółdzielni Mieszkaniowej – MoŜe jednak  poprzez np. porozumienie z 
SSM   Miasto byłoby skłonne przywrócić plac zabaw dla dzieci , dzieci których w tej okolicy 
nie brakuje.” 
 
Pani Agnieszka Frańczak 
 
- Przypomniała, Ŝe wielokrotnie składała interpelacje w sprawie Placu zabaw „O którym mówił 
kolega.” 
- Poprosiła: „Aby coś z tym wreszcie zrobić”, bo „Dzieci dorastając patrzą na pijącą młodzieŜ i 
dorosłych”. 
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Pan Wojciech Czerwiec 
 
Zapytał o „drewniane budowle” stojące  na Starym Rynku w pobliŜu studni, która jest 
„naprawdę pięknym elementem Starówki”. 
„MoŜe Pan Burmistrz  przeszedłby się i popatrzył jak to wygląda – bo tych obiektów jest coraz 
więcej. Wielu ludzi jest lekko zniesmaczonych.” 
 
Pan Krzysztof Kandefer 
 
- Zaapelował do Pana Burmistrza i Pana Komendanta StraŜy Miejskiej, aby „StraŜ Miejska 
pojawiała się częściej  w okolicach ulicy Mokoszyńskiej (nie tylko na Starówce, przy Placu 3-
go Maja lub na giełdzie). 
- Pogratulował pomysłu „ z drewnianymi  budkami”. 
„UwaŜam, Ŝe to co się działo w poprzednich latach – fruwające namioty – było bardzo  
nieestetyczne. No cóŜ. Gusta są róŜne – mnie się podoba”. 
  
Pani Sylwia Rybacka  
 
Powiedziała, Ŝe  
„Zbli Ŝa się sezon turystyczny – kalendarz imprez jest imponujący i w związku z tym drobna 
uwaga: 
Starówka przestaje wytrzymywać  obciąŜenia wynikające nie tylko z tłumu  ludzi, ale głównie 
decybeli – sprzęt jest zbyt mocny.” 
Radna zaproponowała przeniesienie  części  imprez  w inne miejsce np. na Rybitwy. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział: 
„Chciałbym zgłosić  do Pana Burmistrza  postulat, interpelację. Chodzi mi o to, Proszę 
Państwa, Ŝe jako samorząd miejski jesteśmy samorządem relatywnie bogatym. 
Mamy pieniądze, mamy własne dochody itd., itd. 
Powoduje to, Ŝe w stosunku do naszego samorządu  bezustannie wyciągana  jest z róŜnych 
stron ręka - po pieniądze. 
I ja to rozumiem, jest to często oczywiste. 
Oburzające natomiast jest to, Ŝe w sytuacji, gdy my tych pieniędzy nie damy  spotykamy się z 
zarzutem, Ŝe coś upada, coś się nie rozwija, coś nie moŜe powstać. 
Ostatnio słyszę, Ŝe przez nas BWA upada, bo my nie chcemy dać pieniędzy. 
Proszę Państwa! To nie jest nasze zadanie i  nasz obowiązek.  
A tu słyszę, Ŝe przez Burmistrza  i przez Radę  BWA przestanie istnieć. 
Wcześniej to samo słyszeliśmy o Muzeum. Słyszymy (i to głównie ze strony powiatu) o 
drogach powiatowych.„Jak nie damy na Staromiejską, to nie będzie moŜna tam jeździć. 
Ktoś bierze pieniądze za to, aby te drogi  utrzymywał, jeździł do Warszawy, załatwiał fundusze 
itd. , a nie przerzucał odpowiedzialność na Miasto. 
                 Z podobnym zarzutem spotkałem się równieŜ ze strony nowopowstałej Uczelni 
Zawodowej,na działalność której - z załoŜenia - pieniądze  miały pochodzić z Warszawy. 
                 Ten przydługi wstęp ma zmotywować  Pana Burmistrza do próby realizacji wniosku  
zgłoszonego na poprzedniej sesji przez Pana Jacka Dybusa: 
Uporządkowanie relacji z powiatem poprzez przekształcenie  Miasta na samorząd na prawach 
powiatu (podobnie jak Tarnobrzeg). 
O ile przejmiemy zadania powiatu  na cywilizowanych zasadach , to będziemy otrzymywać 
subwencje  i dotacje na te zadania. I śmiem twierdzić, Ŝe niewiele będziemy musieli dokładać. 
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                       Oczywiście jest to tylko projekt, propozycja popierająca wniosek Pana Jacka 
Dybusa. 
Proszę Panie Burmistrzu o podjęcie konkretnych działań” 
                        Kończąc wypowiedz Pan Przewodniczący przypomniał, Ŝe moŜna jeszcze 
zgłaszać uwagi do nowelizowanego Statutu Miasta Sandomierza. 
„Chcemy uniknąć sytuacji, Ŝe na sesji na której będzie przyjmowany  Statut ktoś zgłosi uwagi 
lub propozycje zmian.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Odpowiadając: 
- Pani Sylwii Rybackiej stwierdził, Ŝe  zdaje sobie sprawę, Ŝe niskie dźwięki są szkodliwe dla 
murów i zapewnił, Ŝe postara się znaleźć złoty środek, gdyŜ dotychczas „mówiło się, Ŝe nic  się 
na tym Rynku nie dzieje”. 
- Panu Krzysztofowi Kandeferowi przypomniał, Ŝe  „JuŜ na ten temat była mowa”: Miasto nie 
moŜe inwestować na  gruntach nie naleŜących do gminy. 
”JeŜeli Wspólnota przekaŜe grunt - Ogródek Jordanowski będzie choćby jutro” 
- Panu Mirosławowi Czaja – jak wyŜej z ta róŜnicą, Ŝe jest to teren Sandomierskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
- Na temat drogi Sandomierz – Annopol powiedział: 
   Z informacji prasowych wynika, Ŝe  teraz priorytetem jest most w Połańcu. 
 „ Nie wiem kiedy będzie realizowana droga – Na temat tej drogi dyskutuję juŜ 4 lata z 
dyrektorem Zarządu Dróg  Wojewódzkich. Przypominam, Ŝe nawet deklarowaliśmy   
dofinansowanie tej inwestycji. 
Dopóki nie zostanie jasno  określony termin wykonania nie damy jednak ani grosza. Nie 
sfinansujemy  dokumentacji po to tylko, aby leŜała na półce.” 
-   Na temat mostu w Sandomierzu , to „Chyba juŜ się ukazało na stronie internetowej 
ogłoszenie o przetargu na realizację  sandomierskiego mostu.” 
- Plac 3-go Maja – „Wiem, Ŝe ten Plac nie przynosi nam chluby. JeŜeli dzisiaj ogłosimy 
przetarg na sprzedaŜ tego terenu to  sprzedamy go od przysłowiowej ręki.  
Problem tylko z tym ,Ŝe nie będziemy mieć Ŝadnego wpływu na   to jak ten Plac zostanie 
zagospodarowany. My chcielibyśmy podziemny parking, lokale do wynajęcia dla 
handlujących.” 
Pan Burmistrz zapewnił, Ŝe  „Jak będą prowadzone dalsze rozmowy dot. Placu 3-go Maja” , to 
poprosi Państwa Radnych do współpracy”. 
-Na poruszony  problem  pijących – Pan Burmistrz wyraził przekonanie, Ŝe Komendant StraŜy 
Miejskiej podejmuje i nadal będzie podejmował stosowne kroki  ograniczające   to zjawisko. 
- ZauwaŜył, Ŝe  brak  StraŜy Miejskiej w okolicach ulicy Mokoszyńskiej moŜe wynikać z faktu 
iŜ jest to spokojna dzielnica i „Tylko Panu Radnemu pozazdrościć”. 
- Budowle drewniane – „Mnie teŜ nie do końca się podobają, ale chciałem wymusić pozytywne 
myślenie i  w nadziei, Ŝe moŜe padną jakieś propozycje. 
JeŜeli chcecie biało-niebieskich parasoli – proszę bardzo.” 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
„Pan Burmistrz nas przecenia. My nie jesteśmy plastykami”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział: ” Przypominam Panie 
Burmistrzu jest Pan organem wykonawczym i ma Pan armię urzędników. 



 23 

Z przyjemnością  dam Panu, Panie Burmistrzu – kilka propozycji pod warunkiem, Ŝe zwolni 
Pan  tych urzędników, którzy biorą pieniądze za to, Ŝeby było i funkcjonalnie i estetycznie.” 
 
 
Pan Krzysztof  Kandefer  
 
Powiedział, Ŝe  
- W okolicach ulicy Mokoszyńskiej nie  jest bardziej bezpiecznie niŜ  w innych miejscach. 
- Jest duŜo młodzieŜy , którą warto od czasu do czasu  zdyscyplinować  np. za szybką jazdę. 
- Mieszkańcy czuliby się bezpieczniej, mając świadomość, Ŝe  w pobliŜu bywa StraŜ Miejska. 
 
Pan Marek Harańczyk 
 
Przypomniał, Ŝe „Pan Marek Juszczyk – konserwator zabytków  miał gotową koncepcję   
zagospodarowania bazarowo- straganowego Starego Miasta  nie naruszającą  widoku Ratusza, 
studni”. 
Radny  zauwaŜył, iŜ warto byłoby  wykorzystać  zaangaŜowanie ludzi znających  historię i 
architekturę Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, Ŝe: 
- Przewidywana i nieunikniona jest w najbliŜszym czasie generalna przebudowa na Starym 
Mieście  „wszystkich sieci - łącznie z kanalizacją, łącznie z przebrukowaniem.”  
- Nie ma sensu wprowadzać w tej chwili stałych, kosztownych rozwiązań. 
- Drewniane budki  mają  być lepszą alternatywą  „biało-niebieskich parasoli”. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta podziękował wszystkim za dyskusję i 
zamknął Punkt 14 – Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Ad. 15 
 
Informacje i komunikaty  Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy  
        róŜne. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Wiceprzewodniczący Rady Miasta przedstawił Komunikaty: 
1. Przypomniał o złoŜeniu Oświadczenia majątkowego do 30 kwietnia 2008 roku: 
    (Druki Oświadczeń majątkowych są dostępne po sesji oraz  w biurze Rady Miasta) 
2. Poinformował, Ŝe  
      - Pani Krystyna Mazur  30 stycznia 2008 roku złoŜyła skargę do Wojewódzkiego Sądu  
        Administracyjnego na bezczynność Rady Miasta Sandomierza  
        (Nr zaskarŜonego aktu UA.73210-9-2-2008 – dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania  
         Przestrzennego) 
     -  Na posiedzeniu  w dniu 10 kwietnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny   
         w Kielcach Postanowieniem odrzucił skargę Pani Krystyny Mazur na bezczynność 
         Rady Miasta Sandomierza . 
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Ad. 16   
 
                   Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie 
Porządku obrad, podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął XX sesję Rady Miasta 
Sandomierza. 
                                                       
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                    Janusz Sochacki 
                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                    Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                  
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
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