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                                                         Protokół  Nr 3 
                                  z  III sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                      20 grudnia 2006 roku –  Ratusz 
    
 
Godz. rozpocz�cia   sesji – 14,00 
Godz. zako�czenia  sesji –  16,45 
 
 
       Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki– Przewodnicz�cy Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
                  Pan Przewodnicz�cy Rady powitał wszystkich przybyłych go�ci, Kole�anki  
i Kolegów Radnych, Pana Burmistrza Miasta Sandomierza, Zast�pc� Burmistrza 
Sandomierza, Skarbnika Miasta, pracowników  UM, Dyrektorów podległych jednostek  
PGKiM i PEC, Mieszka�ców Sandomierza,  przedstawicieli mediów: prasy i radia. 
               W III sesji udział wzi�ło udział  20   Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak  
w zał�czonej li�cie obecno�ci (Zał�cznik nr 1) 
 
W sesji uczestniczyli równie� : 
Pan Leszek Komenda– Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Pan Edward Walas – Skarbnik Miasta 
Pani Dorota Mamot– Radca Prawny 
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pan Albin S�kul – Naczelnik Nadzoru Komunalnego 
Pani Tamara Socha – Naczelnik Wydziału Finansowego 
Pani Monika Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat 
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
Pan Marian Zwierzyk – Komendant Stra�y Miejskiej 
(Zał�cznik nr 2)                   
 
 
                    Pan  Janusz Sochacki - Przewodnicz�cy Rady Miasta  odczytał proponowany 
Porz�dek obrad  sesji i poinformował Pa�stwa Radnych, �e Prezydium Rady zdecydowało 
nie umieszcza�  w Porz�dku obrad dzisiejszej sesji projektów uchwał, które „mog� 
poczeka� do I  kwartału 2007 roku”. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza poinformował 
zebranych, �e  dzisiaj wpłyn�ły dwa dodatkowe projekty uchwał: 
I – Projekt uchwały w sprawie wyga�ni�cia mandatu Radnego – Pan Marek Bronkowski 
zło�ył rezygnacj� z funkcji radnego - Z  chwil� zło�enia rezygnacji mandat  wygasa.  
Rada, zgodnie z opini� prawników, ten fakt  potwierdza  w formie uchwały.  
                   Pan Janusz Sochacki zaproponował dopisa� punkt 15a –Podj�cie uchwały  
w sprawie stwierdzenia wyga�ni�cia mandatu radnego. 
II – Drugi projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miasta Sandomierza  
został zło�ony przez Pana Macieja Skorup� – (brak pisma przewodniego, podpisu  oraz  
brak opinii radcy prawnego)- Zał�cznik nr 3. 
Pan Przewodnicz�cy powiedział, �e podobnie jak wi�kszo�� Radnych, nie miał mo�liwo�ci 
zapoznania si� z  projektem przedło�onej uchwały i zapytał wnioskodawc� - Pana Macieja 
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Skorup� („Rozumiem, �e działaj�cego w imieniu Klubu”): Czy oczekuje wł�czenia  
projektu uchwały w sprawie diet do Porz�dku obrad dzisiejszej sesji, czy te� pozwoli na 
zapoznanie si� Radnych z uchwał� i zaopiniowanie przez komisj� merytoryczn� Rady 
Miasta ? 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Wyraził zgod� na „zaopiniowanie projektu uchwały przez radc� prawnego” oraz 
powiedział, �e „Mieli�my przygotowa� projekt uchwały, przygotowali�my, dostarczyłem. 
Co dalej Pa�stwo zrobi�, to jest sprawa Pana Przewodnicz�cego i Rady”. 
 
     Pan Przewodnicz�cy Rady Miasta zaproponował, aby projektu uchwały w sprawie diet 
nie umieszcza� w Porz�dku obrad dzisiejszej sesji –„Je�eli nie usłysz� sprzeciwu nie 
umieszczam go w Porz�dku obrad” 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta, wobec braku sprzeciwu ze strony 
Radnych, zaproponował przegłosowanie Porz�dku obrad w wersji dostarczonej Pa�stwu 
Radnym w materiałach na sesj�, rozszerzony o punkt 15 a.  oraz  zapytał o ew. uwagi  
i wnioski dotycz�ce przedstawionego Porz�dku obrad ? 
Wobec braku uwag Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta   poddał pod 
głosowanie Porz�dek obrad rozszerzony o punkt 15a, który został przez Rad� przyj�ty 
jednogło�nie  - 20 głosów „za”. 
 
 

1.  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
   2.   Przyj�cie porz�dku obrad. 
   3.   Informacja Burmistrza Sandomierza o bie��cych sprawach Miasta. 

4. Podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenia  przewodnicz�cych komisji stałych Rady  
      Miasta Sandomierza. 
5. Podj�cie uchwały w sprawie powołania Komisji Bud�etu i Finansów  jako komisji  
      stałej oraz  zatwierdzenia jej składu osobowego. 
6. Podj�cie uchwały  w sprawie zatwierdzenia  Przewodnicz�cego Komisji Bud�etu  
7. i Finansów Rady Miasta Sandomierza. 
8. Podj�cie uchwały w sprawie wyboru Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Sandomierza. 
   8.   Podj�cie uchwały w sprawie podatku od posiadania psów. 

9.   Podj�cie uchwały w sprawie okre�lenia wzorów formularzy informacji i deklaracji  
      podatkowych. 

10. Podj�cie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od 
podatku rolnego  u�ytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 

11. Podj�cie uchwały zmieniaj�cej Uchwał� Nr XXXVI/332/2006 Rady Miasta 
Sandomierza  z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

12. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie  miasta na 2006 r. – O�rodek Pomocy  
        Społecznej. 
13.   Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie miasta na 2006 rok. 
14.   Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie uchwalenia bud�etu Miasta  
        Sandomierza na rok 2006. 
15.   Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasaj� z upływem  

         roku bud�etowego 2006. 
15a. Podj�cie uchwały w sprawie stwierdzenia  wyga�ni�cia mandatu radnego. 
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 16.   Interpelacje  i  zapytania Radnych 
 17.   Komunikaty Przewodnicz�cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy ró�ne. 
18. Zamkni�cie obrad.   
                                       
Ad. 3    

    
                  Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  przedstawił Informacj�  
O bie��cych sprawach Miasta w okresie mi�dzysesyjnym. (Zał�cznik Nr 4). 
 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  podzi�kował Panu Burmistrzowi za 
wypowiedz oraz  poprosił Pa�stwa Radnych o ew. pytania do   informacji przedstawionej 
przez Pana Burmistrza. 
Pan Przewodnicz�cy przypomniał, �e pytania powinny dotyczy�  przedstawionej 
informacji czyli bie��cej działalno�ci Miasta.  
                            Wobec braku zgłosze� Pan Przewodnicz�cy przyst�pił do realizacji 
kolejnego punktu Porz�dku obrad. 
 
Ad. 4 
 
Podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenia  przewodnicz�cych komisji stałych Rady 
Miasta Sandomierza. 

                  
                     Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  przypomniał, �e 
poszczególne Komisje  stałe Rady Miasta pod przewodnictwem Wiceprzewodnicz�cych 
Rady ukonstytuowały si� – wyłoniły ze swego grona Przewodnicz�cych Komisji ,  
Wiceprzewodnicz�cych  Komisji  oraz przedstawicieli do Komisji Bud�etu i Finansów. 
Pan Janusz Sochacki - w imieniu Pa�stwa Radnych i swoim - podzi�kował 
Wiceprzewodnicz�cym Rady Miasta – Panu Marcelemu Czerwi�skiemu i Panu Jackowi 
Dybusowi  za sprawne przeprowadzenie pierwszych posiedze� Komisji stałych Rady 
Miasta Sandomierza.  
 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta – Pan Jacek Dybus odczytał projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia  przewodnicz�cych komisji stałych Rady Miasta Sandomierza. 
Na podstawie Protokołów z  pierwszych  posiedze� Komisji na Przewodnicz�cych 
zostali wybrani: 

1. Pan Andrzej Bolewski – Przewodnicz�cy Komisji Praworz�dno�ci 
2. Pan Andrzej Majewski  - Przewodnicz�cy Komisji Nauki, O�wiaty, Kultury  
3. i Sportu 
4. Pani Mariola Stepie� - Przewodnicz�ca Komisji  Opieki Społecznej, Ochrony 

Rodziny  
       i Zdrowia 
5. Pan Władysław Teter – Przewodnicz�cy Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług  
6. Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
�rodowiska i Rolnictwa 

7. Pani Agnieszka Fra�czak – Przewodnicz�ca Komisji Mieszkaniowej 
8. Pan Robert Sobieraj – Przewodnicz�cy Komisji Rozwoju Gospodarczego 

Turystyki  i Promocji Miasta 
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                          Pan Przewodnicz�cy zapytał  o ew. wnioski, pytania i uwagi dot. 
powy�szej uchwały. 
Wobec braku zgłosze�  Pan Janusz Sochacki  zapytał : Kto jest za podj�ciem 
przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj�cych si�”. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr III/8/2006 
w sprawie zatwierdzenia  przewodnicz�cych komisji stałych Rady Miasta 
Sandomierza. 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta – Pan Marceli Czerwi�ski przedstawił Pa�stwu 
Radnym Wiceprzewodnicz�cych  poszczególnych Komisji stałych Rady Miasta 
 
Ad. 5 
 
Podj�cie uchwały w sprawie powołania Komisji Bud�etu i Finansów  jako komisji 
stałej   oraz zatwierdzenia jej składu osobowego. 

 
 
                 Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta poinformował, �e 
zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza  poszczególne komisje stałe  wyłoniły ze 
swego grona   kandydatów jako przedstawicieli do Komisji Bud�etu i Finansów.    
Zgodnie z § 18 ust. 3  „W skład Komisji Bud�etu i Finansów wchodzi  po jednym  
przedstawicielu delegowanym prze pozostałe Komisje stałe oraz  jeden  przedstawiciel 
klubów   nie reprezentowanych   w  tej komisji.” 
             Na podstawie Protokołów z posiedze� Komisji stałych Rady Miasta 
Sandomierza stwierdza si�,  �e  do Komisji Bud�etu i Finansów  zostali delegowani : 
 
 

1. Pan Andrzej Bolewski – Przedstawiciel Komisji Praworz�dno�ci 
         2.   Pani Agnieszka Fra�czak – Przedstawiciel Komisji Polityki Mieszkaniowej  

      3.   Pan  Andrzej Gle�   – Przedstawiciel Komisji Gospodarki Przestrzennej,  
            Ochrony �rodowiska i Rolnictwa 

4. Pan Krzysztof Ni�y�ski – Przedstawiciel Komisji Nauki, O�wiaty, Kultury  
5. i Sportu 
6. Pan Robert Sobieraj – Przedstawiciel Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Turystyki  i Promocji Miasta 
7. Pan Janusz Sobolewski – Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej 
8. Pani Mariola St�pie� – Przedstawiciel Komisji Opieki Społecznej, Ochrony    

Rodziny  i  Zdrowia 
9. Pan Władysław Teter – Przedstawiciel Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu 

i Usług 
 

  oraz , zgodnie  z pismem zło�onym na II sesji Rady Miasta Sandomierza, korzystaj�c ze 
  statutowego uprawnienia -  przedstawiciel Klubu Radnych „Kocham  Sandomierz”  
  (W pi�mie brak „wskazania imiennego”, który z członków b�dzie przedstawicielem  
   Klubu w Komisji). 
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zapytał czy Przedstawiciele Klubu 
„Kocham Sandomierz” podtrzymuj�  kandydatur� Pana Marka Hara�czyka (zło�on� 
deklaracj� werbaln�). 
Po uzyskaniu odpowiedzi twierdz�cej Pan Przewodnicz�cy poprosił Pa�stwa Radnych  
o uzupełnienie w projekcie uchwały składu komisji o punkt 9. Marek Hara�czyk 

 
                      Na pro�b� Przewodnicz�cego Rady Pan Jacek Dybus odczytał projekt 
uchwały  z uzupełnionym  „imiennie”  § 1. 
Pan Przewodnicz�cy zapytał  o ew. wnioski, pytania i uwagi dot. powy�szej uchwały. 
Wobec braku zgłosze�  Pan Janusz Sochacki  zapytał : Kto jest za podj�ciem 
przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj�cych si�”. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr III/9/2006 
w sprawie  powołania  Komisji Bud�etu  i Finansów jako komisji stałej oraz 
zatwierdzenia jej składu osobowego. 
           
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz�cy Rady Miasta „z przyczyn technicznych” poprosił 
nowo wybranych członków Komisji Bud�etu i Finansów  o zebranie si� w pomieszczeniu 
obok sali posiedze� Rady, gdzie odb�dzie si� pierwsze posiedzenie Komisji Bud�etu  
i Finansów, na którym zostanie dokonany wybór Przewodnicz�cego Komisji  
i Wiceprzewodnicz�cego Komisji Bud�etu i Finansów. 
Pan Przewodnicz�cy ogłosił przerw� w obradach sesji Rady Miasta Sandomierza.  
 
Ad. 6 
 
Podj�cie uchwały  w sprawie zatwierdzenia  Przewodnicz�cego Komisji Bud�etu  
i Finansów Rady Miasta Sandomierza. 

        
              Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz�cy Rady Miasta poinformował zebranych, �e 
podczas  pierwszego posiedzenia Komisji Bud�etu i Finansów  Przewodnicz�cym Komisji 
Bud�etu i Finansów został wybrany jednogło�nie Pan Andrzej Gle�, za� 
Wiceprzewodnicz�cym Komisji – równie� jednogło�nie – Pan Janusz Sobolewski.  
                         Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta odczytał tre�� 
uchwały w sprawie zatwierdzenia Przewodnicz�cego Komisji Bud�etu i Finansów Rady 
Miasta Sandomierza. 
  Pan Przewodnicz�cy zapytał  o ew. wnioski, pytania i uwagi dot. powy�szej uchwały. 
Wobec braku zgłosze�  Pan Janusz Sochacki  zapytał : Kto jest za podj�ciem 
przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała si� od głosu”. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr III/10/2006 
w sprawie  zatwierdzenia Przewodnicz�cego  Komisji  Bud�etu i Finansów Rady 
Miasta Sandomierza. 
         
Pan  Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów podzi�kował Panu 
Przewodnicz�cemu i Pa�stwu Radnym  za wybór.  
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Ad. 7 
 
Podj�cie uchwały w sprawie wyboru Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Sandomierza. 

       
      Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przypomniał, �e na II sesji 
Rady Miasta Uchwał� Nr II/5/2006  została powołana Komisja Rewizyjna. 
 

         Skład osobowy Komisji Rewizyjnej: 
1. Pan Andrzej Bolewski 
2. Pan Krzysztof Cie�lak 
3. Pan Jacek Dybus 
4. Pan Andrzej Gle� 
5. Krzysztof Ni�y�ski 
6. Pan Janusz Sobolewski 

        Pan Przewodnicz�cy przypomniał Pa�stwu Radnym, �e zgodnie z § 84 ust.2 Statutu 
Miasta Sandomierza : „Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada”  -  
W przypadku pozostałych komisji, członkowie ka�dej z nich wybieraj�  przewodnicz�cego 
ze swego grona.  
Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej zostaje wybrany spo�ród wszystkich Radnych Rady 
Miasta i  jest to „pewien niuans”-. 
 
Pan Marceli Czerwi�ski 
 
Zaproponował kandydatur� Pana Krzysztofa Ni�y�skiego – Pan Wiceprzewodnicz�cy  
podkre�lił solidno�� i dyspozycyjno�� Pana Krzysztofa Ni�y�skiego  oraz  wyraził 
przekonanie, �e „z oddaniem po�wi�ci si� tej pracy”. 
 
Pan Mirosław  Czaja 
 
Powiedział: 
”Pomimo całego szacunku dla Pana Krzysztofa, niepisan� zasad�  wi�kszo�ci tego typu 
gremiów jest to, �e przewodnicz�cym Komisji Rewizyjnej jest kto� z opozycji. 
Wiemy jak ukształtowała si� Koalicja w tej Radzie Miasta: w opozycji  s�  Klub ”Kocham 
Sandomierz” i Grupa Radnych PiS, proponuj� wi�c Pana Krzysztofa Cie�laka na 
Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej.” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e nie wie jaka była 
tradycja  i czy radni opozycyjni zajmowali to zaszczytne stanowisko(„ i nie to jest 
przedmiotem naszych obrad”)  
i zapytał Pana Krzysztofa Ni�y�skiego i Pana Krzysztofa Cie�laka czy wyra�aj� zgod� na 
kandydowanie. Obaj kandydaci wyrazili zgod�. 
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady Miasta , (po upewnieniu si�, �e  czy ew. s� jeszcze jakie� 
kandydatury),  zamkn�ł list� kandydatów na Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej  
i zaprosił Pa�stwa Radnych do dyskusji. 
Wobec braku zgłosze� Pan Janusz Sochacki przypomniał zasady głosowania :   
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w przypadku  głosowania zwykł� wi�kszo�ci� głosów  przechodzi kandydatura, która 
uzyskała wi�ksz� liczb� głosów  „za”,  ni� „przeciw”(głosów „wstrzymuj�cych si�”  
i „niewa�nych” nie dolicza si� do �adnej z grup: ani ”za”, ani „przeciw”). 
W  przypadku, gdy jest  2 kandydatów - przechodzi kandydatura, na któr� oddano liczb� 
głosów wi�ksz� od liczby głosów oddanych na drug� z nich. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zapytał Pa�stwa Radnych:  
1. Kto jest za kandydatur� Pana Krzysztofa Ni�y�skiego na Przewodnicz�cego Komisji 
Rewizyjnej? 
Wynik głosowania: 12 „za”, 6 „przeciw”, 2 osoby „wstrzymały si�” od głosu. 
2. Kto jest za kandydatur� Pana Krzysztofa Cie�laka na Przewodnicz�cego Komisji 
Rewizyjnej ? 
Wynik głosowania: 6 „za”, 11 „przeciw”, 3 osoby „wstrzymały si�” od głosu. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza  stwierdził, �e 
Przewodnicz�cym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza został wybrany Pan 
Krzysztof Ni�y�ski. 
 
Pan Krzysztof Ni�y�ski  podzi�kował Pa�stwu  Radnym za okazane zaufanie i zapewnił, 
�e b�dzie działał zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza. 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  odczytał projekt uchwały  
w sprawie wyboru Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  Sandomierza. 
  Pan Przewodnicz�cy zapytał  o ew. wnioski, pytania i uwagi dot. powy�szej uchwały. 
Wobec braku zgłosze�  Pan Janusz Sochacki  zapytał : Kto jest za podj�ciem 
przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si� od głosu”. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr III/11/2006 
w sprawie wyboru Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  
Sandomierza. 

       
                                  
 Ad. 8                Podj�cie uchwały w sprawie podatku od posiadania psów.  
 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta , tytułem wprowadzenia – 
powiedział, �e uchwała w sprawie podatku od posiadania psów ,  pomimo �e  w znacznym 
stopniu martwa,  w minionych latach budziła jednak ogromne emocje. 
Pan Przewodnicz�cy  przypomniał, �e: 
-  Rada w poprzedniej kadencji uznała, i� w tym kształcie  nie ma potrzeby podejmowania 
uchwały – Okazało si� jednak, �e  w sprawie podatku od posiadania psów Rada powinna 
zaj�� stanowisko.  
-  Uchwała jest wynikiem pewnego kompromisu  zawartego w minionych latach. 
                           Pan Przewodnicz�cy zaapelował do  Radnych poprzedniej kadencji o nie 
powtarzanie  argumentów  podnoszonych ju� w tej sprawie i poprosił o odczytanie tre�ci  
projektu uchwały Pana Jacka Dybusa – Wiceprzewodnicz�cego Rady Miasta. 
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Pan Przewodnicz�cy zapytał :”Czy w sprawie podatku od psów kto� chciałby „wnie�� co� 
nowego”?” 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Zaproponował „Aby ta uchwała nie była martwa”: 
-  W § 2 w miejsce stawki 27 zł  wstawi� stawk� 10 zł i , zdaniem Radnego, ka�dego 
b�dzie sta� na zapłacenie tej kwoty. 
- W § 5 skre�li� punkt 1 , a pozostawi� punkt 2, który b�dzie stanowił tre��  § 5. 
Pan Jacek Dybus  powy�sze zmiany uzasadniał: „Wówczas ka�dy kto na terenie Miasta ma 
psa zapłaci za niego niewielk� kwot� 10 zł , a uzyskane pieni�dze b�dzie mo�na 
przeznaczy� np. na rozprowadzanie woreczków i szufelek na usuwanie nieczysto�ci po 
naszych  czworonogach”. 
 
Pan Tadeusz Fra�czak 
 
Zauwa�ył, �e „w tej uchwale, ale równie� w nast�pnych uchwałach jest odno�nik”, który  
nie ma zwi�zku z tre�ci� uchwały: uchwała mówi o podatku od posiadania psa, za� 
odno�nik odwołuje si� do  Dyrektywy w sprawie ustanowienia wspólnych zasad  dla 
niektórych  typów transportu kombinowanego towarów mi�dzy pa�stwami członkowskimi. 
 
Pani Monika Hill – Kierownik  Referatu Podatków i Opłat 
 
 Poinformowała, �e  taki jest wymóg: dyrektywa odnosi si� bowiem do całej ustawy  
o podatkach. 
 
                 Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta,  reasumuj�c,  powiedział: 
- Przedstawiony projekt uchwały praktycznie likwidował  pobieranie podatku od osób  
   posiadaj�cych psy, bo za 1-go, 2-ego i 3-go psa nie pobierało si� opłat – Dopiero  
   posiadanie 4-ech psów zobowi�zywało do płacenia podatku. 
- Wprowadzenie poprawki Pana Jacka Dybusa spowoduje, �e  ju� za pierwszego  
   psa b�dzie si� płaciło – 10 zł. 
Pan Przewodnicz�cy przypomniał tre�� poprawki Pana Jacka Dybusa: 
1. W § 2 projektu uchwały zamiast  kwoty 27,00 zł  wpisa�  kwot� 10,00 zł. 
2.  W § 5 projektu uchwały skre�la si� punkt 1 i skre�la si� cyfr� 2 – Tre�� § 5 stanowi 
dotychczasowy punkt 2. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zapytał: Kto jest za przyj�ciem 
poprawki  zaproponowanej przez Pana Jacka Dybusa ? 
Wynik głosowania:14 „za”, 3 „przeciw”, 2  osoby „wstrzymały si�” od głosu. 
Pan Przewodnicz�cy stwierdził, �e zmiany zaproponowane przez Pana Jacka Dybusa 
zostały przez Rad� Miasta przyj�te i poprosił o wprowadzenie  uchwalonych  zmian do 
tre�ci uchwały oraz odczytanie  projektu uchwały. 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta odczytał projekt w/w uchwały  
(z uwzgl�dnieniem przyj�tej poprawki). 
Pan Janusz Sochacki  zapytał : Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz�  
o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 15 „za”, 3 „przeciw”, 2 „wstrzymuj�cych si� od głosu”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził podj�cie  przez Rad� 
Miasta Sandomierza  
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                                                Uchwały Nr III/12/2006 
                                  w sprawie podatku od posiadania psów.  
 
Ad. 9       
 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zapytał: ”Kto z Kolegów  
i Kole�anek Radnych chciałby zabra� głos  w sprawie projektu uchwały w sprawie 
okre�lenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
Wobec braku zgłosze�  Pan Janusz Sochacki  zaproponował odczytanie wył�cznie projektu 
uchwały (ze wzgl�du na rozległo��  i specyfik� zał�czników do uchwały). 
 
Pan Marek Hara�czyk 
 
Zaproponował,  aby zrezygnowa� równie� z  odczytywania podstawy prawnej do projektu 
uchwały – wystarczy  np.  „na podstawie obowi�zuj�cego prawa”.  
Obydwie propozycje zostały przez Pa�stwa Radnych przyj�te. 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  odczytał projekt uchwały   
w sprawie okre�lenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
 
  Pan Przewodnicz�cy zapytał  o ew. wnioski, pytania i uwagi dot. powy�szej uchwały. 
Wobec braku zgłosze�  Pan Janusz Sochacki  zapytał : Kto jest za podj�ciem 
przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si� od głosu”. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr III/13/2006 
    w sprawie okre�lenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
 
Ad. 10     
 
              Podj�cie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od  
              podatku rolnego u�ytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  zapytał : Czy kto� z Pa�stwa 
Radnych chciałby zabra� głos  w dyskusji na temat  w/w uchwały ? 
Wobec braku uwag i pyta� Pan Przewodnicz�cy  poprosił o odczytanie tekstu uchwały. 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie 
trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego u�ytków rolnych, na 
których zaprzestano produkcji rolnej. 
 
Pan Janusz Sochacki  zapytał : Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz�  
o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si� od głosu”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził podj�cie  przez Rad� 
Miasta Sandomierza  
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                                                Uchwały Nr III/14/2006 
 
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego u�ytków 
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 
 
 
Ad. 11    
 
Podj�cie uchwały zmieniaj�cej Uchwał� Nr XXXVI/332/2006 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. 
  
                Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta przyst�puj�c do realizacji 
kolejnego punktu  Porz�dku obrad - w zwi�zku z brakiem opinii komisji merytorycznej – 
zwrócił uwag� Pa�stwa Radnych  na zał�cznik do uchwały – Prognoza kwoty długu na 
2007 rok i lata nast�pne oraz przypomniał,  �e 21 czerwca 2006 roku  Rada Miasta podj�ła 
uchwał� w sprawie emisji obligacji komunalnych, któr�  Pa�stwo Radni otrzymali   
w materiałach na sesj� – „Uchwała dzisiaj podejmowana jest poniek�d kontynuacj�  
podj�tej  uchwały oraz wprowadza do niej zmian�”. 
 Ko�cz�c wypowiedz pan Janusz Sochacki zapytał o ew. uwagi, pytania, w�tpliwo�ci dot.  
omawianej uchwały. 
W zwi�zku z brakiem zgłosze�, Pan Przewodnicz�cy poddał pod głosowanie  w/w 
uchwał�. 
Wynik głosowania:20 „za’, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj�cych si�”. 
Pan  Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził podj�cie  przez Rad� 
Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr III/15/2006 
 
uchwały zmieniaj�cej Uchwał� Nr XXXVI/332/2006 Rady Miasta Sandomierza  
 z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. 
 
Ad. 12 
  
Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie  miasta na 2006 r. – O�rodek Pomocy 
Społecznej. 

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta:   
- Zaproponował, aby z uwagi  na to, �e projekt uchwały składa si� z  prawie wył�cznie  
   z działów, rozdziałów, paragrafów i kwot nie odczytywa�  projektu uchwały (Pa�stwo 
   Radni wyrazili zgod�, aby nie czyta�  projektu uchwały) 
- Powiedział, �e  zmiany w bud�ecie dotycz�  O�rodka Pomocy Społecznej  - pytania 
  mo�na kierowa� równie�  do obecnych na sali  przedstawicieli OPS  -  Pana Romana  
  Kwiatkowskiego –Dyrektora O�rodka Pomocy Społecznej oraz do Pani Katarzyny Flisek  
– pełni�cej od niedawna funkcj�  głównej  ksi�gowej (któr�  to Pan Przewodnicz�cy  
  serdecznie powitał, wyra�aj�c przekonanie, �e „współpraca b�dzie miła”). 
   Pan Przewodnicz�cy poinformował równie�, �e w Materiałach na sesj� jest zał�czony  
   Wniosek Dyrektora OPS, który „wiele spraw wyja�nia”. 
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Pan Marek Hara�czyk  
 
Z uwagi na brak opinii komisji merytorycznych  Radny poprosił „o kilka słów 
wyja�nienia” do tej uchwały „i nast�pnych te�. 
 
Pan Tadeusz Fra�czak 
 
Wyraził zaniepokojenie: Czy zmniejszenie bud�etu o kwot� 11 100 zł  na zasiłki  
i zapomogi  nie pogorszy sytuacji podopiecznych O�rodka – Zwłaszcza, �e o t� kwot� 
zwi�kszaj� si� płace  pracowników ? 
 
Pani Katarzyna Flisek – Ksi�gowa w O�rodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
 
- Powiedziała, ze zmiany w bud�ecie O�rodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu na 2006 
rok przedstawione na Sesji Rady Miasta Sandomierza dotycz� przesuni�� mi�dzy 
poszczególnymi paragrafami wydatków. S� to zmiany nie powoduj�ce zwi�kszenia 
ogółem planu wydatków O�rodka, a konieczne ze wzgl�du na brak mo�liwo�ci 
precyzyjnego  przewidzenia potrzeb na pocz�tku roku bud�etowego. 
- Zgodnie z art. 33 § 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o �wiadczeniach rodzinnych  
(Dz. U. Z 2003 r. Nr 228 poz 2255, z pó�n. zm.)„Koszty obsługi �wiadcze� rodzinnych 
wynosz� 3 % otrzymanej dotacji na �wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. 
 - Przeniesienie wydatków z § 3110 w Rozdziale 85212 �wiadczenia rodzinne na paragrafy 
dotycz�ce płac s� zwi�kszeniem wydatków na koszty obsługi �wiadcze� rodzinnych do  
3 % otrzymanej dotacji.  
- Zmniejszenie wydatków na zasiłki nie spowoduje uszczuplenia kwot dla naszych 
�wiadczeniobiorców. Kwoty �wiadcze� nale�nych zostały zabezpieczone w bud�ecie na 
2006 rok w pełnej wysoko�ci. 
 
Pan Janusz Sochacki zapytał Panów Radnych:  Czy s� usatysfakcjonowani wyja�nieniem, 
a po  uzyskaniu  odpowiedzi twierdz�cej  zamkn�ł dyskusj�,  i  nast�pnie  poddał  projekt 
uchwały pod głosowanie: 
„Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu?” 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si� od głosu”. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr III/16/2006 
    w sprawie zmian w bud�ecie  miasta na 2006 r. – O�rodek Pomocy Społecznej. 

 
 
Ad. 13 
  
                          Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  stwierdził, �e 
zgodnie ze zgłoszonym przez Pa�stwa Radnych wnioskiem, ze wzgl�du na specyfik�  
podejmowanej uchwały (działy, rozdziały , paragrafy),   uchwała  nie b�dzie odczytana  
i zapytał o ew. uwagi, pytania, wnioski do jej tre�ci. 
„Obecny na sesji jest Pan Edward Walas – Skarbnik Miasta , który wyja�ni ew. 
w�tpliwo�ci”- powiedział Pan Przewodnicz�cy. 
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Wobec braku zgłosze�  Pan Janusz Sochacki  zapytał : Kto jest za podj�ciem 
przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 13 „za”, 0 „przeciw”, 7 osób „wstrzymało si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr III/17/2006 
                          w sprawie zmian w bud�ecie miasta na 2006 rok. 
 
Ad. 14  
                          Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  powiedział, �e 
analogicznie jak w   przypadku poprzedniej uchwały„Je�eli nie usłysz� sprzeciwu nie 
b�dziemy odczytywa� tre�ci uchwały - Sprzeciwu nie słysz�”  i zapytał o ew. pytania, 
wnioski , uwagi dot. tre�ci uchwały. 

Wobec braku zgłosze�  Pan Janusz Sochacki  zapytał: Kto jest za podj�ciem 
przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób „wstrzymało si�” od głosu. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr III/18/2006 
zmieniaj�cej uchwał� w sprawie uchwalenia bud�etu Miasta Sandomierza  na rok 
2006. 
 
                    Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  powiedział: 
„Gwoli informacji, zwłaszcza dla Radnych , którzy  pełni� t� funkcj� po raz pierwszy –  
W materiałach otrzymali�cie Pa�stwo plik dokumentów, w tym uchwał� Rady Miasta  
z dnia 2 wrze�nia 1999 roku w sprawie procedury uchwalenia bud�etu gminy. 
Ta uchwała, to jest taki kierunkowskaz  w pracach nad bud�etem,  ale równie� do pewnych 
korekt bud�etowych w trakcie roku. 
W uchwale okre�lona jest procedura – Jaki jest los projektu bud�etu opracowanego przez 
Burmistrza i co Rada robi z bud�etem – warto ten dokument mie� na wierzchu.” 
Pan Przewodnicz�cy  - ko�cz�c wypowiedz - stwierdził, �e niektóre terminy  przy pracach 
nad bud�etem’2007 nie b�d� dotrzymane ze wzgl�du na termin wyborów samorz�dowych. 
 
Ad. 15    
 
Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasaj� z upływem roku  
bud�etowego 2006. 

 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  zapytał : Czy kto� z Pa�stwa 
Radnych ma uwagi lub pytania dot. w/w uchwały ? 
 
Pan Marceli Czerwi�ski 
 
Zwracaj�c si� do Pana Burmistrza powiedział, �e Mieszka�cy ulicy Henryka 
Sandomierskiego „dzi�kuj� za ju�  i prosz� o jeszcze” oraz zapytał :”Ile osób protestuje, 
�e nie mo�na kontynuowa� tematu Henryka Sandomierskiego?” 
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Pan Tadeusz Fra�czak 
 
Zapytał o ulic� Dobkiewicza, boczn� ul.POW. ”W uzasadnieniu czytamy, �e w trakcie 
projektowania ul.POW zaszła konieczno�� wykupu gruntów, co przedłu�yło cały proces 
projektowy. Ja celowo mówi� o ul.Dobkiewicza , bo projekt miał by� w tym roku 
zrobiony. 
Projekt uchwały przewiduje, �e termin opracowania projektu - to grudzie� 2007 roku  
( A ul.Dobkiewicza prowadzi do kilku wa�nych instytucji: do apteki, do o�rodka zdrowia  
i do ko�cioła do Parafii Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela �wiata.)” 
Radny zapytał: „Czy w kontek�cie powy�szego istnieje realne zagro�enie, �e ta droga nie 
b�dzie zrobiona?” 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Stwierdził, �e jest to konsekwencja wprowadzenia do bud�etu w minionej kadencji „na 
gwałt” pewnych zada�, które były nie przygotowane pod wzgl�dem merytorycznym  
i dokumentacyjnym. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, �e w jego imieniu odpowiedzi udzieli Pan Grzegorz Cie� – Naczelnik 
Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego. 
Odnosz�c si� do ulicy Henryka Sandomierskiego Pan Burmistrz powiedział, �e  
w przygotowaniu jest ustawa („mo�e  wejdzie na wiosn�”), która pozwoli w du�ej mierze 
rozwi�za� tego typu problemy w przyszło�ci.  
Przykład: gmina chce budowa� drog�, jedna osoba nie wyra�a zgody - to pomimo braku 
takiej zgody drog� si� projektuje, buduje   -  za� osoba protestuj�ca ma prawo dochodzi� 
swoich roszcze� w s�dzie. 
„My�l�, �e wtedy tego typu problemy zostan� rozwi�zane” – wyraził nadziej� Pan 
Burmistrz. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta: „Dwa słowa komentarza głosu 
znaj�cego �ycie: Je�eli kto� my�li, �e przyspieszy procedur� i załatwienie sprawy  
zabieraj�c problem z Urz�du do S�du, to jest w bł�dzie:Urz�d bowiem ma obowi�zek 
załatwi� spraw� w ci�gu miesi�ca, skomplikowan� w ci�gu 2 miesi�cy – s�d b�dzie 
spraw� załatwiał latami.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Miasta 
 
Powiedział, �e został �le zrozumiany: Przygotowywany projekt ustawy mówi bowiem ,�e 
je�eli s� warunki zabudowy, pozwolenie na budow�, jest dokumentacja, a Pan Kowalski 
si� nie zgadza  - to gmina drog� buduje - Pan Kowalski nie ma mo�liwo�ci wstrzymania 
inwestycji, mo�e natomiast na drodze s�dowej „dochodzi� odszkodowania”. 
 
Pan Janusz Sochacki stwierdził, �e jest „niezmiennie zbudowany optymizmem Pana 
Burmistrza i daj Bo�e”. 
 
 



 14 

 
 
Pan Władysław Teter 
 
Zapytał : Kiedy b�dzie wykonana dokumentacja  projektowo-kosztorysowa ul.POW  
i kiedy  inwestycja ta zostanie zrealizowana ? 
 
Pan Grzegorz Cie� – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego 
 
Powiedział, �e : 
- Je�eli chodzi o ulic� Henryka Sandomierskiego , to nie wyra�aj� zgody 3 lub 4 osoby- 
ale to wystarczy do zablokowania inwestycji. – Nadzieja w ustawie, o której mówił Pan 
Burmistrz. 

- Procedura wykupu gruntów jest do�� �mudna – na ten temat mo�e wypowiedzie� si� Pani 
Zofia Malec. 
 

Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
 
Powiedziała, �e na sesj� zostanie przedło�ony projekt uchwały w sprawie wyra�enia 
zgody na wykup działek pod realizacj� celu publicznego. 
 
Pan Władysław Teter 
 
Powiedział, �e dokumentacja  miała by� opracowana w roku ubiegłym, dwukrotnie 
składano wnioski o budow� tej drogi (Drogi, z której korzystaj� trzy firmy). 
Radny stwierdził, i� „sprawa jest dla niego niezrozumiała” i nie czuje si� 
usatysfakcjonowany odpowiedzi�. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zapytał Pana Jerzego Borowskiego – 
Burmistrza Miasta: Czy  istnieje mo�liwo�� udzielenia  odpowiedzi Panu Radnemu „na 
pi�mie” - Konkretna odpowiedz zawieraj�ca wyja�nienia wszelkich w�tpliwo�ci 
Radnego”. 
                    
               Pan Burmistrz  odpowiedział, �e tak� odpowiedz Pan Władysław Teter otrzyma. 
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz�cy Rady Miasta zamkn�ł  dyskusj�, przypomniał, �e 
pod głosowanie poddaje projekt uchwały w sprawie  ustalenia wydatków, które nie 
wygasaj� z upływem roku bud�etowego 2006. 

„Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu?” 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1„wstrzymuj�cy si�”. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr III/19/2006 
   w sprawie  ustalenia wydatków, które nie wygasaj� z upływem roku bud�etowego 
2006. 
   
Ad. 15a 
 
Podj�cie uchwały w sprawie wyga�ni�cia mandatu radnego. 
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Pan Janusz Sochacki _Przewodnicz�cy Rady Miasta  zwrócił uwag� Pa�stwu Radnym, �e  
Rada Miasta Sandomierza nie odwołuje Radnego Pana Marka Bronkowskiego (który 
zrezygnował z mandatu radnego) – potwierdza jedynie wyga�ni�cie mandatu. 
Pan Janusz Sochacki poprosił o odczytanie projektu uchwały. 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta odczytał projekt uchwały. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady zapytał o ew. pytania, uwagi i wnioski 
dotycz�ce  w/w uchwały. 
 
Pan Tadeusz Fra�czak 
 
Zapytał o powody rezygnacji „Je�eli mo�na i nie jest to tajemnica”. 
 
Pan Marek Bronkowski 
 
Powiedział, �e w zwi�zku z zamiarem przyj�cia funkcji wiceburmistrza Sandomierza 
został przez ordynacj� wyborcz� zmuszony do zrzeczenia si� mandatu. 
                    Wobec dalszych głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy 
Rady Miasta Sandomierza zapytał Pa�stwa Radnych:Kto jest za podj�ciem przedstawionej 
uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 

Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1„wstrzymuj�cy si�”. 
Pan  Janusz Sochacki stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
 
                                                Uchwały Nr III/20/2006 
                             w sprawie  wyga�ni�cia mandatu radnego   
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza w imieniu Pa�stwa 
Radnych i swoim podzi�kował Panu Markowi Bronkowskiemu  za współprac�, która   nie 
ograniczyła si� tylko do 3 sesji Rady Miasta , lecz równie� do współpracy we wspólnym 
komitecie wyborczym. 
 „Znamy si� od 25 lat, miałem kiedy� przyjemno�� by� Jego szefem  - Pan Marek w latach 
80-tych pracował w Wydziale Gospodarki Komunalnej w latach 80-tych – był 
kierownikiem Zakładu Remontowo-Budowlanego przy Urz�dzie Miejskim. 
Pan Marek ma wykształcenie �rednie  budowlane oraz uko�czone studia na WSH-P  
w Sandomierzu – Kierunek Prawo i Administracja. 
My�l�,�e jako radni b�dziemy mie� ten komfort, �e pewien obszar funkcjonowania miasta  
b�dzie prowadził fachowiec – zwłaszcza,�e był radnym i zna Miasto. 
Z czystym sumieniem uwa�am, �e wybór  Pana Marka Bronkowskiego jest 
przysłowiowym „strzałem w dziesi�tk�.” 
Ko�cz�c wypowiedz Pan Janusz Sochacki  wyraził przekonanie, granicz�ce z pewno�ci�, 
�e  Pan Marek podoła  obowi�zkom Zast�pcy Burmistrza Sandomierza:” Z wielk� 
satysfakcj� i przyjemno�ci� gratuluj� panie Marku”. 
 
Pan Jerzy Borowski– Burmistrz Sandomierza 
 
Podzi�kował Panu Przewodnicz�cemu, �e „docenia dokonany przeze mnie wybór”. 
Pan Burmistrz poinformował zebranych, �e w dniu jutrzejszym zostanie wydane 
Zarz�dzenie w sprawie okre�lenia liczby zast�pców, które wejdzie w �ycie z dniem  
1 stycznia 2007 roku. 
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Ko�cz�c ten punkt Porz�dku obrad Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta  
wyraził nadziej�, �e na kolejnej sesji  b�dzie mo�na powita� osob�, która zast�pi Pana 
Marka Bronkowskiego, „ale to le�y w gestii Komisarza Wyborczego”. 
 
Ad. 16 
 
Interpelacje  i  zapytania Radnych. 
 
Pan Marek Hara�czyk 
 
Zgłosił zastrze�enia do  uchwały w sprawie procedury przyj�cia bud�etu, któr� „Pan 
Przewodnicz�cy był łaskaw okre�li� bibli� przy sporz�dzaniu bud�etu” 
Radny stwierdził, �e „To stary materiał, zawiera wiele nieaktualnych stwierdze�: np. jest 
mowa o Zarz�dzie Miasta”. 
 
Pan Janusz Sochacki odpowiedział, i�  z chwil� likwidacji Zarz�du Miasta jako organu 
miejskiego, kompetencje Zarz�du przeszły na Burmistrza. 
 
Pani Dorota Mamot – Radca Prawny 
 
Powiedziała, �e analogicznie jest w ustawie o finansach publicznych:  ilekro� jest mowa  
o Zarz�dzie gminy - nale�y rozumie� wójta, burmistrza lub prezydenta (ustawa  o 
finansach dot. równie� powiatu i województwa , gdzie zarz�d pozostał). 

 
Pan Marek Hara�czyk 
  
Powiedział, �e  „Dla mnie  jest to „jasne”, ale nale�ało wzi�� pod uwag� nowych radnych 
„je�eli przynosicie nieaktualny dokument , to nale�ało by wyja�ni�” 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta powiedział, �e  
- „Trudno si� z Panem nie zgodzi�”  
-  Temat został tylko „w miar� syntetycznie  zasygnalizowany” - Materiał dot. procedury 
uchwalania bud�etu  otrzymali pa�stwo Radni „do poczytania”, za� na wszelkie pytania  
i w�tpliwo�ci odpowiedzi udzieli Prezydium („ w miar� skromnych mo�liwo�ci”) lub 
Radca Prawny Urz�du. 
- Wracaj�c do sprawy podnoszonej na poprzedniej sesji – mo�liwo�ci korzystania z usług 
Radcy Prawnego Urz�du - to na drzwiach gabinetu Radcy Prawnego Urz�du Miejskiego w 
Sandomierzu jest informacja, �e Radcy prawni s� dla Burmistrza, pracowników Urz�du 
Miejskiego oraz Radnych.  
W godzinach pracy Urz�du ka�dy radny ma prawo prosi� o pomoc w rozwi�zaniu 
problemu”  – powiedział Pan Przewodnicz�cy.  
  
Pan Andrzej Bolewski 
 
Poprosił o przeprowadzenie „cyklu szkole� dla radnych z zakresu kompetencji  i zakresu 
ustawy o samorz�dzie” 
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady  powiedział, �e: 
 „Tak było praktykowane i jest to logiczne”.   
- „ Jednocze�nie z  satysfakcj�” przyj�ł 2 ksi��ki, które ostatnio otrzymali Pa�stwo radni– 
„Jest to dosłownie kopalnia wiedzy, informacji i zach�cam Pa�stwa Radnych, �eby  
w ramach samokształcenia zapoznali  si� z t� ksi��k�” 
-W ramach zwi�kszenia dost�pu do informacji – w uzgodnieniu z Panem Leszkiem 
Komend� – Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego UM)- w biurze Rady zostanie 
zainstalowany komputer i ka�dy radny b�dzie mógł z niego korzysta� (przejrze� uchwały 
sprzed lat, przeczyta� Statut itp.) 
 
Pan Krzysztof Kandefer 
 
Zapytał o mo�liwo�� odbywania sesji w godzinach popołudniowych i przypomniał, �e 
jednym z argumentów „za” była wi�ksz� dost�pno��  sesji dla Mieszka�ców Sandomierza. 
„Na pocz�tku sesji s� informacje Burmistrza o bie��cych sprawach Miasta i mieszka�com 
„ te sprawy przepadaj�” 
 
Pan Janusz Sochacki  odpowiadaj�c powiedział, i�  
 - Zwołuj�c sesj� Rady Miasta trudno nie bra� pod uwag� Radnych – A tu oczekiwania te� s�  
   ró�ne. 
- Jako kompromis  została ustalona godz. 14,00 ,  dzie� – �roda , aby ka�dy mógł   
   zaplanowa� swój kalendarz. 
- W poprzedniej kadencji sesje odbywały si� o godz. 13,00  i przesuni�cie  obrad na 
    godzin� 14,00 jest ukłonem w stron� Pa�stwa postulatu. 
- Sesja jest to tylko pewne podsumowanie, postawienie przysłowiowej kropki nad „i”,  
   zaj�cie ostatecznego stanowiska w danej sprawie - Gros spraw powinno odbywa� si�    
   i odbywa si� na posiedzeniach komisji i tam s� rozpatrywane wszelkie „za” i „przeciw”  
- Obrady sesji zaczynaj� si� w godzinach pracy – o 14,00 - Ale ju� po godzinie  
   zainteresowani, pracuj�cy Mieszka�cy Sandomierza maj� mo�liwo�� uczestniczenia  
   w sesji – równie� zabrania głosu w jednym z ostatnich punktów Porz�dku obrad sesji  
   „ Wolne wnioski, sprawy ró�ne”. 
- Powy�sze  ustalenia mog� ulec zmianie tylko w wyj�tkowych okoliczno�ciach. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Uwa�a, �e  „Zbieramy si� dla Mieszka�ców, traktujmy to jako słu�b�. Przesu�my t� Rad� 
chocia� o godzin�” 
 
               Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady  powiedział, �e przedstawił ju� 
stanowisko w tej sprawie, lecz je�eli zostanie  zgłoszony wniosek , to zostanie poddany 
pod głosowanie. 
Pan Przewodnicz�cy przypomniał równie�, �e Radnym przysługuje zwolnienie z pracy 
 „z mocy ustawy” („Chocia� mam �wiadomo��, �e cz�sto jest to problem- zwłaszcza  
w zakładach prywatnych”). 
 
 
 
 
Pan Marceli Czerwi�ski 
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             Powiedział, �e „po rozpoznaniu  w Okr�gowym Zwi�zku Piłki No�nej w Kielcach 
boisko w Nadbrzeziu jest do rozgrywek mistrzowskich tylko dla trampkarzy i juniorów w 
piłce no�nej”. 
Radny zwrócił si� do Pana Burmistrza  z pro�b� o „zabezpieczenie boiska na mecze  
IV ligi” – np. w Dwikozach  lub Sobowie. 
 
17.   Komunikaty Przewodnicz�cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy ró�ne  
          
Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta przedstawił Komunikaty: 
 
1. Odczytał pismo z Ministerstwa  Kultury informuj�ce o przyznanej dotacji  w wysoko�ci  
   84 473 zł dla Parafii Nawrócenia �w. Pawła Apostoła w Sandomierzu na konserwacj� 
   ołtarza  p.w. �w. Barbary. 
2. Przeczytał 	yczenia �wi�teczne  skierowane do Pa�stwa Radnych – mi�dzy innymi  od 
    Rektora i Senatu WSH-P, Zarz�du Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarz�du  
    UKS i SKS „Wisła” i poinformował, �e �yczenia nadal napływaj� (równie� drog� 
     e-mail –ow�). 
           
                   Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta zaapelował do Pa�stwa 
Radnych o „Zaj�cie  si� spraw� bud�etu’2007” 
„Poniewa� bud�et został  opracowany przed rozpocz�ciem kadencji – w tym składzie Rady 
nie było mo�liwo�ci zgłaszania wniosków do bud�etu. 
Jest to dopiero projekt bud�etu , mo�na zgłasza� uwagi  i prosz�, aby ka�da komisja,  
w swoim zakresie, zaj�ła si� bud�etem. 
 	eby  Komisja Bud�etu i Finansów mogła zebra� i opracowa� materiał”.  
 
                         Pan Przewodnicz�cy  zapytał czy kto� z Pa�stwa Radnych lub 
 z publiczno�ci, z przybyłych Mieszka�ców chciałby zabra� głos ? 
 
Pani Edyta Kaleta – Mieszkanka Sandomierza 
 
Odczytała pismo – w imieniu Rodziców dzieci ucz�szczaj�cych na zaj�cia do „Flika” 
(Zał�cznik Nr 5) , które przekazała na r�ce Przewodnicz�cego Rady Miasta – Pana Janusza 
Sochackiego. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady podzi�kował za wypowiedz  i o�wiadczył, �e 
zgodnie z procedur� powy�sze pismo przekazuje do  komisji merytorycznej Rady Miasta 
Sandomierza – do Komisji Nauki, O�wiaty, Kultury i Sportu , której Przewodnicz�cym jest 
Pan Andrzej Majewski oraz  kopi� wyst�pienia Panu Burmistrzowi z pro�b� o 
ustosunkowanie si� do pisma. 
 
Pani Martyna Karnas  
 
W imieniu „Społeczno�ci flikowskiej” odczytała pismo, które nast�pnie zło�yła „do 
protokołu” (Zał�cznik Nr 6). 
 
Pan Witold Myszkowski – Mieszkaniec Sandomierza  
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Powiedział, �e dla dzieci i młodzie�y jest szeroka gama placówek, atrakcji – Dla ludzi 
dorosłych (starszych) nie ma „Koła literackiego, plastycznego, �adnej placówki, gdzie 
mo�na rozwija� swoje zainteresowania”. 
 
 Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady powiedział: 
„Trudno si� z tym głosem nie zgodzi�. Prawda bowiem jest taka, �e wi�kszo�� ofert 
kierowana jest do młodzie�y – natomiast osoby starsze s� troszeczk� na marginesie. 
My�l�, �e to co Pan powiedział  - kwestia wł�czenia si� Miasta dla zwi�kszenia 
aktywno�ci osób starszych nie b�dzie obcy całej Radzie, a Komisji Kultury  
w szczególno�ci. 
Przypomn� Pa�stwu, �e Miasto, w mniejszym lub wi�kszym stopniu, partycypuje 
chocia�by w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, którego słuchacze wykazuj� si� niesłychan� 
aktywno�ci�.”  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza  z okazji zbli�aj�cych 
si� �wi�t Bo�ego Narodzenia i Nowego Roku -  w imieniu własnym oraz 
Wiceprzewodnicz�cych Rady -  zło�ył Kole�ankom i Kolegom Radnym , Panu 
Burmistrzowi i Szanownym Pa�stwu przybyłym na sesj� �yczenia: „Zdrowych, 
pogodnych, beztroskich  i wesołych �wi�t”  oraz  „Lepszego, bogatszego, 
bezproblemowego i bezkonfliktowego 2007 roku”. 
 
Ad. 18.    
 
                   Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta stwierdzaj�c wyczerpanie 
Porz�dku obrad, podzi�kował  wszystkim za udział w sesji i zamkn�ł III sesj� Rady Miasta 
Sandomierza. 
                                                       

Na tym zako�czono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                   Przewodnicz�cy 
                                                                                   Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                   Janusz Sochacki 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporz�dziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
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