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                                                        Protokół  Nr 11                                   
                                     z  XI sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                       5 października 2011 roku –  Ratusz 
    
 
 
Godz. rozpoczęcia   sesji – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji – 12.50  
 
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
                  Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  otworzył  
XI sesję Rady Miasta Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana 
Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza,  Panią Ewę Kondek – Zastępcę Burmistrza 
Sandomierza,  Pana Marka Bronkowskiego – Zastępcę Burmistrza Sandomierza, dyrektorów 
podległych i  współpracujących  z Urzędem Miasta  jednostek, Mieszkańców Sandomierza, 
Dziennikarzy  prasy i radia oraz Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli równieŜ : 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta  
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny UM 
Pani Barbara Rajkowska –Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
Pani Barbara RoŜek– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor MOSiR   
Pan Grzegorz CieŜ -  Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego 
Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej 
            
                       W XI  sesji udział wzięło 20  Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak w 
załączonej Liście obecności.   
Pan Mirosław Czaja usprawiedliwił swoją nieobecność.    
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki na podstawie listy obecności 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
Pani Mariola Stępień i Pan Krzysztof NiŜyński  - usprawiedliwione niewielkie spóźnienie.  
 
Przed przystąpieniem do realizacji Porządku obrad Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący 
Rady Miasta  wręczył wyróŜnionym Radnym Dyplomy przyznane przez Polski Czerwony 
KrzyŜ  za Ŝyczliwość i wsparcie dla podopiecznych PCK  oraz za odzew na apel  „Wyprawka 
dla Ŝaka” - ufundowanie wyprawki szkolnej dla dzieci z ubogich  rodzin. 
Dyplomy otrzymali Radni: Pan Marceli Czerwiński, Pan Piotr Majewski, Pan Andrzej 
Majewski, Pan Marcin Marzec oraz Pan Krzysztof NiŜyński. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  poinformował zebranych, Ŝe  Regionalna 
Organizacja Turystyczna w Kielcach   uznała Centrum Informacji Turystycznej w 
Sandomierzu przy Rynek 20  za najlepsze  Centrum Informacji w Województwie 
Świętokrzyskim w 2011 roku 
Następnie  Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza wraz z Panem Januszem Sochackim 
– Przewodniczącym Rady Miasta Sandomierza  wręczyli Pracownikom Sandomierskiego CIT 
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– Pani Annie JeŜowskiej, Pani Beata Petelewicz oraz Panu Marcinowi Borzęckiemu Dyplom 
Świętokrzyskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Kielcach wraz z pamiątkową  
Statuetką 
 
Pan Janusz Sochacki  złoŜył serdeczne gratulacje Pracownikom Centrum Informacji 
Turystycznej, Panu Jerzemu Borowskiemu -  Burmistrzowi Sandomierza oraz Pani Ewie 
Kondek – Wiceburmistrzowi Sandomierza  za „trafny pomysł  i sprawną organizację”. 
Pan Przewodniczący jako były pracownik samorządowy  zaapelował do Pana Burmistrza o  
wyraŜenie uznania uhonorowanym pracownikom „w sposób bardziej wymierny”. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
- W imieniu Klubu Radnych „Kocham Sandomierz” pogratulował nagrodzonym. 
- Zadeklarował chęć nagrodzenia  StraŜnika StraŜy Miejskiej w Sandomierzu i ufundowania 
nagrody za bohaterski czyn – uratowanie ludzkiego  Ŝycia. 
 
 Ad. 2 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Janusz Sochacki   poprosił o dokonanie wyboru 
sekretarza  dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Zaproponował kandydaturę Pana Ryszarda Lewandowskiego. 
 
Radny - Pan Ryszard Lewandowski  wyraził zgodę na pełnienie  funkcji sekretarza obrad  i 
wobec braku innych zgłoszeń Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poddał 
pod głosowanie w/w kandydaturę: 
 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się” . 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Ryszard Lewandowski został sekretarzem 
dzisiejszych obrad.  
 
Ad. 3                             
                                          Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przystępując   do realizacji kolejnego 
punktu  Porządku obrad powiedział, Ŝe Państwo Radni otrzymali  
- W terminie statutowym  materiały na sesję wraz z Porządkiem obrad podpisanym przez 
Pana Andrzeja Bolewskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.  
- W dniu dzisiejszym  projekt  Porządku obrad z dzisiejszą datą, w którym ujęto - na wniosek 
Pana Burmistrza -  dodatkowo 2 projekty uchwał ( dot. zmian w budŜecie oraz  
zabezpieczenia  środków  na budowę ulicy Patkowskiego).  
 
Wobec braku  zgłoszeń dotyczących zmian w  Porządku obrad  XI sesji Rady Miasta  Pan 
Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie tekst 
Porządku, który Państwo Radni otrzymali przed sesją. 
Wynik głosowania: 20  „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta 
Porządku obrad XI sesji Rady Miasta – jak niŜej:                                                                                                                               
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 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
  2. Powołanie sekretarza obrad. 
  3. Przyjęcie porządku obrad. 
  4. Przyjęcie protokołu z  X  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
  5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
  6. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Sandomierza za I półrocze 2011 
roku. 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w  
     drodze bezprzetargowej.  
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz jej uŜytkownika  
      wieczystego.  
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu  
      budowy urządzeń infrastruktury technicznej. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich  
      zbywania, nabywania i wykupu.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok.  
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011  
      rok.                   
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
      Gminy Sandomierz na lata 2011-2023.  
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenie udzielane przez przedszkola   
      publiczne prowadzone przez Miasto Sandomierz.  
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim  
      „Zieleniaku”  w Sandomierzu.  
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego  
      Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których  
      prowadzona jest sprzedaŜ. 
19. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę Nr XXXII/283/2009 Rady Miasta Sandomierza  
      z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na  
      targowisku miejskim przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu 
20. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek  
      opłaty targowej od środków transportowych i ich części, a takŜe akcesoriów do środków  
      transportowych  oraz sposobu  poboru tej opłaty  
21. Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę  Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
      31 stycznia 2007 roku w sprawie  określenia  wysokości jednorazowych dziennych stawek  
      opłaty targowej. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do  Spółki z ograniczoną  
      odpowiedzialnością.  
23.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2011 rok.   
24.  Podjęcie uchwały w sprawie  zabezpieczenia środków na realizację projektu „Budowa  
       ulicy Patkowskiego w Sandomierzu – przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia,  
       budowa parkingów i chodników” przygotowywanego do realizacji w ramach  
       Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015  
25. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach 
podejmowanych  w okresie 
      międzysesyjnym.  
26. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy róŜne. 
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27. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4     
                             Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe  
- Protokół z X sesji Rady Miasta Sandomierza  był wyłoŜony  do wglądu w biurze Rady 
Miasta i nie zgłoszono uwag do jego treści. 
- Prosi o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołu. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń  poddaje pod głosowanie przyjęcie  Protokołu z X sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 
 W wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się „ od głosu Pan Janusz 
Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził przyjęcie  Protokołu z X sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5 
                     Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  przedstawiając informację  o bieŜących 
sprawach Miasta z realizacji zadań w okresie od 26 sierpnia 2011r.do 5 października 2011 
roku powiedział, między innymi: 

Panie Przewodniczący,  

Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  

w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, 
wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miasta 
Sandomierza, a takŜe rozstrzygałem sprawy naleŜące do mojej kompetencji, wynikające z 
ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upowaŜnień 
ustawowych, a w tym między innymi:  
1. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które 
są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miasta Sandomierza.  
2.wydawałem akty normatywne, tj.:  zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących 
zmian budŜetu gminy na 2011 
3. wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej- w tym 
okresie wydałem łącznie 14 Zarządzeń.  
 

Z zakresu Kontroli i Audytu Wewn ętrznego  
 

1. Przeprowadzono audyt wewnętrzny w Urzędzie Miejskim przedmiotem, którego była 
ocena funkcjonowania kontroli zarządczej.  

2. Przeprowadzono audyt wewnętrzny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
przedmiotem, którego była ocena funkcjonowania kontroli zarządczej.   

3. Przeprowadzono kontrolę problemową w Wydziale Urbanistyki UM przedmiotem, 
której była prawidłowość i terminowość wydawania decyzji administracyjnych. 

4. Przeprowadzono kontrolę problemową w Wydziale Gospodarki Gruntami  i Rolnictwa 
UM przedmiotem, której była prawidłowość realizacji dochodów    z mienia Gminy. 
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5.  Przeprowadzono kontrolę w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w 
Sandomierzu przedmiotem, której było zbadanie realizacji celów i zadań           w 
sposób zgodny z prawem.  

6. Przeprowadzono kontrolę w Świętokrzyskim Klubie „AMAZONKI” w zakresie 
prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budŜetu Miasta    w 2010 
r. 

 
 Z zakresu Techniczno – Inwestycyjnego 

 
 

Podpisana została umowa z Wykonawcą   na wykonanie  remontu ul. Ostrówek - 
zniszczonej podczas powodzi w 2010r. 

Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej 
na remont i przebudowę infrastruktury drogowej w Sandomierzu PrawobrzeŜnym 

Projekt obejmuje remont i przebudowę 12 ulic zniszczonych w czasie powodzi w 
2010r. Zadanie obejmuje ulice: Baczyńskiego, Bosmańskiej, Flisaków, Hutniczej, 
Kryształowej, Mokrej, Piętaka, Portowej, Przemysłowej, Retmańskiej, Sieleckiej, 
Wielowiejskiej  
Podpisana została preumowa na dofinansowanie zadania  z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

Zakończona została budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej 
nr 2.   Zakończone zostały prace remontowe ul. Powiśle – zniszczonej podczas powodzi.  

Z zakresu Nadzoru Komunalnego  

 
1. Wykonano remont oświetlenia ul. Lubelskiej (uzupełnianie oświetlenia), 
2. Wykonano  konserwację rowu biegnącego od ul. Przedmieście Zawichojskie do ul. 

Błonie, 
3. Wykonano przebudowę ul. Zamkowej na odcinku od Zamku w dół w kierunku ul. 

Krakowskiej, a obecnie trawa końcowy etap remontu chodnika na tym odcinku. 
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieŜąco. 
 
 Z zakresu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
       
1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  

- zawarto 2 umowy notarialne sprzedaŜy lokali mieszkalnych na rzecz najemców,   
- zawarto 1 umowę uŜyczenia nieruchomości – połoŜonej przy ul. Koćmierzów z 

przeznaczeniem na czasowe składowanie piachu 
 

2. w zakresie dzierŜawy nieruchomości:  
-   wydano 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 
- wystawiono 194 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierŜawę gruntów pod 

działalnością, 
- zawarto 3 umowy dzierŜawy gruntu gminy Sandomierz 
- sporządzono 1 aneks do umowy dzierŜawy 
 - zawarto 1 porozumienie o rozwiązaniu umowy dzierŜawy 
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3.   w zakresie podziałów nieruchomości: 

       - wydano 4 decyzje podziałowe na wniosek właścicieli nieruchomości, 
       - wydano 6 decyzji podziałowych z urzędu,  
       - wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania podziałowego, 

             - zawarto jedno porozumienie w sprawie wypłaty odszkodowania za drogi przejęte w 
wyniku podziału nieruchomości  

       - wydano 1 decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału 
 
4.   w zakresie uŜytkowania wieczystego: 
        -   przygotowano 4 oświadczenia o zmianie stawki % za uŜytkowanie wieczyste 
 
5. w zakresie rolnictwa:   

- spisano 42 protokoły z oszacowania strat w gospodarstwach rolnych powstałych w 
wyniku nawalnego deszczu z dnia 26.07.2011r. 

      
  Z zakresu Wydziału Finansowego 

1. Wystawiono 12 upomnień dot. zobowiązań podatkowych osób prawnych, 

2. Wystawiono 16 tytułów wykonawczych dot. osób prawnych 

3. Wydano  7 decyzji w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej, 

4. Wysłano 18 postanowień podatkowych, 

5. Wysłano 54 wezwań przesądowych dot. czynszu dzierŜawnego, 

6. Wystawiono 140 decyzji po zmianach wymiarowych dotyczących podatku od 
nieruchomości, rolnego od osób fizycznych. 

7. Wobec 4 podatników wznowiono postępowanie podatkowe 

8. Wysłano 90 wezwań m.in. do uzupełnienia braków formalnych podania, złoŜenia 
deklaracji  podatkowej, oraz przedłoŜenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia 
podania, 

9. Wysłano 37 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat,. 

10. Wydano 557 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 
rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach, 

Z zakresu  Kultury, Sportu i Promocji  
 
Kultura 

 
1) 01.09.2011 r. - „69. rocznica wybuchu II wojny światowej” - uroczystość związana 

z obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej, hołd bohaterom poległym w 
walce o Polskę oddali przedstawiciele samorządu, delegacje organizacji 
kombatanckich, Starostwa Powiatowego, wojska, policji   i sandomierskich 
szkół; przedstawiciele wszystkich delegacji złoŜyli wieńce      i kwiaty pod pomnikiem 
2 Pułku Piechoty Legionów i 4 Pułku Saperów miejsce: Cmentarz katedralny, 

2) 02.09.-29.10.2011 r. – „I Festiwal Krzemień Pasiasty – Kamień Optymizmu” – 
cykl imprez prezentujących róŜnorodną twórczość artystyczną, której głównym 
motywem jest krzemień pasiasty, podczas festiwalu odbyły się m.in.: wystawy 
fotografii, kiermasz biŜuterii, pokazy obróbki krzemienia pasiastego, pokaz mody i 
biŜuterii z krzemieniem pasiastym, miejsce: sandomierskie jednostki kultury, 
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3) 3.09.2011 r. - Festyn „PoŜegnanie wakacji” oraz Ogólnopolski Festiwal Jabłka - 
impreza plenerowa, na przybyłych mieszkańców Sandomierza i turystów czekały 
liczne atrakcje, pierwszą z nich była rywalizacja zawodników w IV Mistrzostwach 
Polski w Carvingu, sztuką rzeźbienia           w owocach i warzywach popisało się 6 
uczestników z całej Polski,  kolejnym punktem programu był „Pojedynek o Złote 
Jabłko”, czyli konkurs kulinarny, polegał on na przygotowaniu dania, którego jednym 
za składników było jabłko; tegoroczną imprezę uświetniły równieŜ występy 
artystyczne, gwiazdą wieczoru była grupa „Poparzeni Kawą Trzy”, miejsce: Rynek 
Starego Miasta, 

4) 10.09.2011 r. – „śycie jest cudem” – podczas koncertu wystąpili Paulina 
Chodkowska i Jakub Piszek, artyści dotknięci autyzmem zaprezentowali dzieła 
muzyki klasycznej, przeboje z musicali światowych, utwory                      o 
charakterze religijnym, a takŜe o nieco lŜejszym charakterze z repertuaru znanych 
polskich i zagranicznych wykonawców, miejsce: Ratusz, 

5) 10.09.2011 r. – Wizyta ambasadorów w Sandomierzu – oficjalna wizyta ok. 30 
ambasadorów przedstawicieli m.in. Wietnamu, Łotwy, Afganistanu, Estonii, Japonii, 
Meksyku, Peru, Irlandii, grupa zwiedziła m.in. Rynek Starego Miasta, Bazylikę 
Katedralną oraz Zamek kazimierzowski, ambasadorowie uczestniczyli równieŜ w 
rejsie po Wiśle,  

6) 11.09.2011 r. – „Kawa czy herbata?” – podczas programu emitowanego „na Ŝywo” 
prezenterzy Cyprian Ziąbski i Radek Brzózka rozmawiali   z ciekawymi gośćmi, a 
takŜe zapraszali do odwiedzenia Sandomierza, wśród wielu gości programu znalazły 
się: dr Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza i Renata Pacholczak – 
dyrektor Przedszkola Nr 5, panie opowiadały m.in. o akcji zbiórki pieniędzy na rzecz 
budowy nowego przedszkola w Sandomierzu, która była prowadzona przy udziale 
Telewizji Polskiej, wśród gości „Kawy czy herbaty?” nie mogło zabraknąć znanych 
postaci z serialu „Ojciec Mateusz”, który rozsławia nasze piękne miasto, aktorzy: 
Michał Piela, Artur Pontek, Jędrzej Taranek oraz Piotr Miazga – odtwórcy ról 
policjantów w serialu,  opowiadali o ulubionych miejscach   w których spędzają wolny 
czas w Sandomierzu, wszyscy bardzo pochlebnie wyraŜali się o naszym mieście i 
zachęcali do jego odwiedzin, miejsce: Rynek Starego Miasta, 

7) 11.09.2011 r. – X Ogólnopolski Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi 
Psychicznie - celem imprezy było przede wszystkim obalenie mitów, dotyczących 
zaburzeń psychicznych oraz przybliŜenie społeczeństwu problemów osób cierpiących 
na nie, podczas imprezy moŜna było zapoznać się z pracami uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy i pacjentów oddziałów 
psychiatrycznych w Sandomierzu, zainteresowani mogli skorzystać z bezpłatnych 
porad lekarza psychiatry i psychologa; podczas części artystycznej wystąpiła młodzieŜ 
z Sandomierskiego Studia Piosenki, miejsce: Stare Miasto              w Sandomierzu, 

8) 17.09.2011 r. – „Obchody 72. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę oraz Dnia 
Sybiraka w Sandomierzu” - uroczystość patriotyczna upamiętniająca pamięć ofiar 
sowieckiej agresji, w obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, 
sandomierskiego Związku Sybiraków,  policji, wojska, kombatanci oraz młodzieŜ z 
tutejszych szkół, modlitwę w intencji poległych i pomordowanych w czasie wojny 
odmówił ksiądz Bogdan Król, proboszcz  z parafii pw. św. Józefa w Sandomierzu, 
miejsce: Cmentarz katedralny, 

9) 26-30.09.2011 r. – „Sandomierskie Dni Nauki i Kultury 2011” - w czasie święta 
nauki odbyły się prelekcje z róŜnych dziedzin wiedzy, prezentacje  i pokazy filmowe, 
miejsce: kino SCK „Starówka”. 
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Sport 
1) 17.09.2011 r. - „Promocja zdrowego trybu Ŝycia poprzez sport i rekreację” - 

festyn rekreacyjno – sportowy, podczas imprezy zostały zorganizowane rodzinne 
regaty na pontonach, kajakach i rowerkach wodnych, na uczestników i mieszkańców 
czekało stoisko ze zdrową Ŝywnością przygotowane przez Zespół Szkół 
Gastronomicznych                     i Hotelarskich, emeryci i renciści, w ramach akcji „5 
ton zdrowia”, mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, miejsce: 
Bulwar nad Wisłą. 

Promocja 
1) 23.09.2011 r.  – Nagroda „Skrzydła 2011” dla Sandomierza -  miasto Sandomierz 

otrzymało prestiŜową nagrodę „Skrzydła 2011”, kapituła nagrody gospodarczej, 
doceniła zasługi władz Sandomierza i jego mieszkańców w promocję miasta, 

2) 22-24.09.2011 r. – „XIX Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw” – 
udział przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz Centrum Informacji 
Turystycznej w jednej z największych imprez targowych o profilu turystycznym w 
Polsce, reprezentanci miasta zaprezentowali bogatą ofertę turystyczną Sandomierza, 
miejsce: Centrum Targowe MT w Warszawie, 

3) 30.09.2011 r. – Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Sandomierzu – 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego przyznała CIT 
w Sandomierzu. 
Sandomierz, 05.10.2011 

Sporządziła: Izabela Rycombel 

 
Kończąc wypowiedz Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  poinformował 
zebranych, Ŝe Pan Wojciech Jasiński – StraŜnik Miejski uratował ludzkie Ŝycie  i  stosowne 
wyróŜnienie otrzyma na kolejnej sesji Rady Miasta ( w/w wydarzenie miało miejsce  2 dni 
temu) 
JeŜeli Radny – Pan Maciej Skorupa chce ufundować nagrodę  „To proszę bardzo”. 
 
Z uwagi  na brak  zgłoszeń w dyskusji Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
zamknął  punkt 5. Porządku obrad. 
 
Ad. 6 
 
Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Sandomierza za I półrocze 2011 
roku. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- Sprawozdanie z wykonania budŜetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2011 roku Państwo  
  Radni otrzymali w terminie wcześniejszym. 
- W/w Sprawozdanie zostało zaopiniowane przez komisje  – jak niŜej 
 
       Komisja BudŜetu i Finansów - opinia pozytywna  
       Komisja  Rewizyjna- opinia pozytywna 
       Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, - opinia pozytywna  
       Komisja Nauki, Oświaty Kultury i Sportu, - opinia pozytywna 
       Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji - opinia pozytywna 
       Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - opinia pozytywna 
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Wobec braku   głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania z wykonania budŜetu za I 
półrocze 2011 roku 
(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu”) 
I stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza przyjęła jednogłośnie Sprawozdanie z wykonania 
budŜetu za I półrocze 2011 roku 
 
Ad. 7 
  
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w 
drodze  bezprzetargowej.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię komisje merytoryczne 
Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący   Komisji BudŜetu i Finansów - opinia pozytywna. 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący  Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący  Komisja Nauki, Oświaty Kultury i Sportu - opinia 
pozytywna. 
 
W związku z brakiem  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady 
Miasta  
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 2  „wstrzymujących się” od głosu. 
- I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XI/94/2011 
w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze  
bezprzetargowej 
 
Ad. 8  
 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz jej uŜytkownika 
wieczystego.  
        
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię komisje merytoryczne 
Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący   Komisji BudŜetu i Finansów - opinia pozytywna. 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący  Komisji Gospodarki Przestrzennej. Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
       
W związku z brakiem  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady 
Miasta poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XI/95/2011 
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w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz jej uŜytkownika wieczystego.  
 
Ad.  9 
 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu 
budowy urządzeń infrastruktury technicznej . 
 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinię komisje 
merytoryczne. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe  komisja  
której przewodniczy  rozpatrywała   w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta wobec braku głosów w dyskusji poddał  
pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących   się” od głosu 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  
                                                        Uchwała Nr XI/96/2011 
 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału 
nieruchomości 
 
Ad. 10  
 
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich  
zbywania, nabywania i wykupu.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinie komisję 
merytoryczną Rady Miasta Sandomierza 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe  komisja  
której przewodniczy  rozpatrywała   w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta wobec braku  głosów w dyskusji poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  
„wstrzymujących się od głosu” stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwałę Nr XI/97/2011 
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.  
 
Ad. 11 
                      
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
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Pan Andrzej Gleń – Komisja BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
-  Wobec braku kolejnych  głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XI/98/2011 
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok.  
 
Ad. 12 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący  Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług   - opinia 
pozytywna 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta poprosił Państwa radnych o 
poprawienie  błędu  (tzw. literówki) w Uzasadnieniu do  projektu uchwały zgłoszonego  przez 
Radnego - Pana Marka Jaremę  i poddał pod głosowanie w/w  uchwałę i na podstawie 
wyników głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada 
Miasta Sandomierza  podjęła  
                                            Uchwałę Nr XI/99/2011 
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok.  

Ad. 13 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak Przewodniczący  Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług   - 
opinia pozytywna 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników głosowania: 20 
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XI/100/2011 
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w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok.  
 
Ad. 14 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 
rok.                  
    
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak- Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług   - 
opinia pozytywna 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników głosowania: 20 
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
       
                                             Uchwałę Nr XI/101/2011 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok.                  
 
Ad.15 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Sandomierz na lata 2011-2023.  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług   - 
opinia pozytywna 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Poprosił o zmianę zapisu w paragrafie 3, który otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w 
Ŝycie z dniem podjęcia.” ( W/w uchwała nie wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego) 
 
Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, Ŝe  Państwo Radni 
otrzymali przed sesją  wersję uchwały  z poprawionym  paragrafem 3.   
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 Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt 
omawianej uchwały i na podstawie wyników głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 
„wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                                     Uchwałę Nr XI/102/2011  
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Sandomierz na lata 2011-2023.  
 
Ad. 16 
 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenie udzielane przez przedszkola  
publiczne prowadzone przez Miasto Sandomierz. 
 
 Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta : 
- Powiedział, Ŝe za zgodą Państwa  Radnych  projekt uchwały nie zostanie  odczytany. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
  
Pan Tomasz Masternak 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- W projekcie uchwały nie jest jednoznacznie  powiedziane  jakie opłaty będą ponosić rodzice 
dzieci przebywających  w przedszkolu powyŜej ustawowych 5. godzin. 
- Z paragrafu 5. i 7 . wynika , Ŝe jest to   sprawa deklaratywna. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Do tej uchwały powinien być dołączony  regulamin opłat. 
 – Na ostatnim posiedzeniu  Komisji BudŜetu i Finansów  Pan Burmistrz obiecał  dostarczyć 
radnym w/w regulamin – „Regulaminu nie widzę”. 
 
Pan Marceli Czerwiński  
 
Poprosił, aby Pan Burmistrz przedstawił  historię opłat  za przedszkola samorządowe w 
Sandomierzu, co pozwoli na zrozumienie: Skąd się wzięła kwota 2, 40 zł ?  
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział , między innymi, Ŝe: 
- Ustawa mówi jednoznacznie, Ŝe  za 5 godzin pobytu w przedszkolu  rodzice nie ponoszą 
opłat - Za pobyt powyŜej 5. godzin  opłata wyniesie 2,40 zł za godzinę. 
- Z analiz wynika, Ŝe dzieci średnio przebywają w przedszkolu 7 godzin. 
- Przez ostatnie 3 lata nie były w Sandomierzu podnoszone opłaty  za przedszkola – i są 
niŜsze niŜ w innych miastach (wniosek  na podstawie danych  z Kongresu  Związku Miast 
Polskich) 
- W Sandomierzu funkcjonują równieŜ przedszkola prywatne. 
 



 14 

Wobec braku  dalszych zgłoszeń  w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady 
Miasta poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 osób „ wstrzymało się ”  od głosu  
Następnie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził, Ŝe Rada Miasta 
Sandomierza jednogłośnie podjęła  
 
                                                     Uchwałę Nr XI/103/2011  
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenie udzielane przez przedszkola  publiczne 
prowadzone przez Miasto Sandomierz. 
 
Ad. 17 
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku 
miejskim  „Zieleniaku”  w Sandomierzu.  
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak- Przewodniczący  Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  - opinia 
pozytywna 
Za zgodą Państwa Radnych  projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Zapytał: Czy jest to kontynuacja poprzedniej umowy ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Potwierdził. 
 
Wobec braku kolejnych zgłoszeń  w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 osób „ wstrzymało się ”  od głosu  
Pan Janusz Sochacki stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jednogłośnie podjęła  
 
                                               Uchwały Nr XI/104/2011 
w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim  „Zieleniaku”  
w Sandomierzu.  
 
Ad.18  
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego  
Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których  
prowadzona jest sprzedaŜ.  
    
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
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Pan Zbigniew Rusak- Przewodniczący  Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  - opinia 
pozytywna 
Za zgodą Państwa Radnych  projekt uchwały nie został odczytany. 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-   Poprosił Państwa Radnych o uzupełnienie  projektu uchwały i wpisanie w paragrafie 3.  
„90%” (na wniosek Komisji BudŜetu i Finansów) 
- Poddał pod głosowanie w/w wniosek. 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się od głosu” 
Rada Miasta Sandomierza uwzględniła wniosek. 
 
W związku z brakiem  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący  Rady 
Miasta poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały z uwzględnieniem wniosku Komisji 
BudŜetu i Finansów – jak wyŜej.  
(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymujących się od głosu” 
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XI/105/2011 
w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym 
Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest 
sprzedaŜ.  
    
Ad. 19 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę Nr XXXII/283/2009 Rady Miasta Sandomierza  
      z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na  
      targowisku miejskim przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu 
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak- Przewodniczący  Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  - opinia 
pozytywna 
Za zgodą Państwa radnych  projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
- Poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących   się” od głosu  
I stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  
                                                        Uchwała Nr XI/106/2011 
zmieniającej  uchwałę Nr XXXII/283/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 
2009 roku w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy 
ulicy Przemysłowej w Sandomierzu 
 
Ad. 20  
 
Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek 
opłaty targowej od środków transportowych i ich części, a takŜe akcesoriów do środków 
transportowych  oraz sposobu  poboru tej opłaty  
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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 – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak- Przewodniczący  Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  - opinia 
pozytywna 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
-   Wobec braku kolejnych  głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
    (Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się od głosu” 
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                             Uchwałę Nr XI/107/2011 
w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej od 
środków transportowych i ich części, a takŜe akcesoriów do środków transportowych  
oraz sposobu  poboru tej opłaty  
 
Ad. 21 
                      
Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę  Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z 
dnia  31 stycznia 2007 roku w sprawie  określenia  wysokości jednorazowych dziennych 
stawek opłaty targowej. 
 
 Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poinformował, Ŝe jako Przewodniczący Rady Miasta  otrzymał pismo , w którym 
Świętokrzyska Izba Rolnicza nie zgłasza uwag do omawianego projektu uchwały. 
- Odczytał w/w pismo. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne  Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak- Przewodniczący  Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  - opinia 
pozytywna 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
-  Wobec braku  głosów w dyskusji Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu 
- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XI/108/2011  
zmieniającej uchwałę  Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia  31 stycznia 2007 
roku w sprawie  określenia  wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty 
targowej. 
 
Ad. 22 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do  Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością.  
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 



 17 

Pan Zbigniew Rusak- Przewodniczący  Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  - opinia 
pozytywna 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Marceli Czerwiński  
 
Powiedział, Ŝe ma nadzieję, iŜ będzie realizowany  program o „kochaniu matematyki”: „I love 
you matematyka” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, Ŝe cieszy się z powrotu matematyki na maturę, bo jest ona królową nauk. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie w/w  uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 20 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XI/109/2011 
w sprawie wniesienia aportu do  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.   

Ad. 23 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2011 rok. (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza  
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta 
poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników głosowania: 20 
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XI/110/2011 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2011 rok.  
 
Ad. 24 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  zabezpieczenia środków na realizację projektu „Budowa 
ulicy Patkowskiego w Sandomierzu – przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, 
budowa parkingów i chodników” przygotowywanego do realizacji w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015. 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje merytoryczne  
Rady Miasta. 
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Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna.(Ale 
były zapytania do Pana Burmistrza: Dlaczego  ulica Patkowskiego? , a nie np. ulica Henryka 
Sandomierskiego ?) 
Pan Zbigniew Rusak : Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  - 
opinia pozytywna 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, Ŝe  jeŜeli  projekty uchwał  Radni otrzymuję w terminie ustawowym , to jest czas 
na  analizę i nie ma  tylu  wątpliwości i pytań. 
Zapytał:  
- Dlaczego  projekt uchwały wpłynął w ostatniej chwili? 
- Czy była moŜliwość otrzymania większej ilości pieniędzy niŜ 750 tys. zł ? 
- Dlaczego uznano, Ŝe ta droga jest najwaŜniejsza ? 
- Kto typował  zadanie do wykonania ? (Na Patkowskiego wystarczyłoby połoŜenie chodnika 
i wykonanie parkingu) 
_ Czy  w przyszłości nie  naleŜy być przygotowanym na tego typu  sytuacje i mieć w 
pogotowiu projekty  ulic „do wykonania”. 
Kończąc Radny  powiedział, Ŝe  naleŜy w pierwszej kolejności wykonać  wodociągi i 
kanalizację  np. przy ulicy Brzozowej i Klonowej. 
 
Pan Andrzej Gleń  
 
Zapytał: Czy burzówka i kanalizacja zostaną oddzielone ? 
 
Pan Marcin Marzec 
 
Zapytał:  Czy przy realizacji  tego zadania  ulica Patkowskiego zostanie odwodniona (Bo 
Hala Sportowa jest notorycznie zalewana) 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
-  MoŜna wcześniej przygotować   temat i przedyskutować. 
- Radni nie muszą znać się na wszystkim. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Dwa tygodnie temu okazało się , Ŝe Narodowy  Program  Przebudowy Dróg  nie kończy 
działalności (jak zapowiadano) , zmienia się tylko  wysokość  dofinansowania : z 50% na  
30 %. 
- Nie ma dokumentacji  na ulicę Henryka Sandomierskiego , gdyŜ nie ma zgody między 
ludźmi i projektant  się wycofał. 
Podobnie  było przy ulicy 11 Listopada: wszystko było przygotowane i znowu  brak 
porozumienia  między ludźmi uniemoŜliwiło realizację zadania (A Klub Radnych  „Kocham 
Sandomierza”  szczycił się  tym, Ŝe zablokował  realizację tego zadania.) 
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Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, Ŝe intencją Pana Jacka 
Dybusa było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego nie są robione ulice, na których w 
ogóle nie ma kanalizacji ?  
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Kanalizacja , to zupełnie inny temat. 
- Prezes PGKiM  ma juŜ uzgodnione 2 koncepcje i „piłka jest w grze”. 
- Zadania realizuje się tam , gdzie jest zgoda Mieszkańców. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń  w dyskusji Pan  Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  
zabezpieczenia środków na realizację projektu „Budowa ulicy Patkowskiego w Sandomierzu 
– przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, budowa parkingów i chodników” 
przygotowywanego do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2012 - 2015. 
 
Wynik głosowania: 20„za”, 0 „przeciw”, 0 osób „ wstrzymało się ”  od głosu  
Pan Janusz Sochacki stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jednogłośnie podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XI/111/2011 
w sprawie  zabezpieczenia środków na realizację projektu „Budowa ulicy Patkowskiego 
w Sandomierzu – przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, budowa parkingów i 
chodników” przygotowywanego do realizacji w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015. 
               
Ad 25.  
 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, Ŝe: 
- We wrześniu przebywał na urlopie i  obowiązki Przewodniczącego Rady Miasta  
   Sandomierza przejęli Wiceprzewodniczący Rady „Za co bardzo dziękuje” 
- Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza spotkał się z 
delegacją śydów z Izraela, Francji i Ameryki. 
- W odpowiedzi na wniosek  Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza Komenda 
Wojewódzka Policji  przesłała pismo – opinię  dotyczącą kandydatów na ławników (do 
wglądu w biurze Rady Miasta). 
- Z przyjemnością i satysfakcją  informuje zebranych, Ŝe Wojewoda Świętokrzyski  
rozstrzygnął pisemnie  sprawę pomówienia  Pana Ryszarda Lewandowskiego i Pana Janusza 
Sochackiego  o prowadzenie działalności na mieniu komunalnym (w przypadku Pana 
Ryszarda Lewandowskiego  równieŜ o  - zdaniem skarŜących – o nieprawidłowości w 
Oświadczeniu majątkowym) 
Po dogłębnej analizie dokumentacji Wojewoda Świętokrzyski stwierdził jednoznacznie, Ŝe 
nie ma  Ŝadnych przesłanek, które pozwalałyby na pozbawienie mandatu radnego 
wymienionych wyŜej Radnych. 
- 15 października  2011 roku Muzeum Okręgowe w Sandomierzu obchodziło 90. lecie 
działalności. 
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- Społeczny Komitet Ochrony Zabytków Cmentarza Katedralnego  informuje o 
podejmowanych działaniach i prosi o  wsparcie  finansowe i uczestniczenie w corocznej 
kweście. 
Pan Przewodniczący  powiedział, Ŝe  naleŜałoby rozwaŜyć sfinansowanie przez Radnych  
renowacji  pomnika  np. zasłuŜonego samorządowca. 
- W  tegorocznej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł” zostali po raz kolejny nagrodzeni  
sandomierzanie (i  odczytał listę nagrodzonych). 
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu  przekazał  Sprawozdanie z realizacji  
Programu „Nas troje i więcej”. 
- Rozpatrzył szereg pism skierowanych do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.  
 
W biurze Rady Miasta jest  równieŜ do wglądu  pismo:  
- Z  Przedszkola „Jaś i Małgosia” dotyczące  budowy placu zabaw dla dzieci. 
- Stowarzyszenia „Pomost”  sugerujące  poparcie idei  nawiązania współpracy z Włoskim 
Miastem Volterra.  
- W którym Pan Burmistrz prosi  o ustalenie  zasad udzielania  stypendiów  naukowych dla 
osób  młodych i zdolnych. 
- Pani Wiesławy Zabłyszcz, której skarga była rozpatrywana  na poprzedniej sesji Rady 
Miasta  - Mieszkanka Sandomierza  nie zgadza się ze stanowiskiem Rady. 
Pan Przewodniczący przypomniał, Ŝe  sprawy  Mieszkańców merytorycznie rozpatruje 
Burmistrz i Rada nie ma wpływu na tego typu decyzje.  
 
Następnie Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza na prośbę Pana Janusza Sochackiego 
– Przewodniczącego Rady   wręczył Panu  Radnemu – Panu Krzysztofowi NiŜyńskiemu  
Dyplom Polskiego Czerwonego KrzyŜa. 
  
Ad. 26.  
 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy róŜne. 
                      
 
Pan Piotr Majewski 
 
Zapytał Pana Burmistrza : 
- Czy planowana jest budowa linii kanalizacyjnej przy ulicy Polnej ? 
- Czy przy ulicy Maciejowskiego   będzie przeprowadzony remont  wraz z rozbudową 
parkingów ? (pytają Mieszkańcy tej ulicy) 
- Czy Miasto zakupi  nowoczesny  sprzęt  monitorujący  główne wyloty ulic w Mieście (lub 
unowocześni  istniejący monitoring) . 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Obecnie  sytuacja  w szkolnictwie wyŜszym w Sandomierzu nie jest najciekawsza – 
następuje wyprzedaŜ majątku ( akademik jest do kupienia) 
Zdaniem Radnego zostały  zainwestowane środki społeczne  i naleŜałoby się przyjrzeć tej 
sytuacji. 
- Był na spotkaniu zorganizowanym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na 
temat  powodzi. 
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- Regionalna Organizacja Turystyczna  wita i Ŝegna Sandomierz  na wysokości Giełdy (czyli 
pomija 1/3 Sandomierza) 
- Podoba Mu się projekt  odwodnienia  za 17 mln zł. 
- MoŜe Huta   „zrobiłaby rewitalizację  Atramentówki”. 
- Przedstawił straty jakie SBM „Sandomierz” poniosła w wyniku powodzi  oraz powiedział o 
kłopotach z zakładami ubezpieczeń (nie chcą ubezpieczać) 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, między innymi: 
- śe ma przyjemność uczestniczyć w pracach  Komitetu Ochrony Zabytków  Cmentarza  
   o 200 . historii. 
- O dotychczasowych dokonaniach i  planach (Obecnie  poddane renowacji są 4  zabytkowe 
    nagrobki) 
- Apeluje o włączenie się radnych w prace Komitetu 
Kończąc wypowiedz Radny powiedział, Ŝe liczy na przychylność i hojność Państwa Radnych. 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
- Zapytał, czy  nowa  nawierzchnia na ulicy Podwale jest  docelowa -  bo jakość jej 
wykonania budzi szereg zastrzeŜeń. 
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe; 
- Podpisuje się pod wypowiedzią Pana Zbigniewa Rusaka. 
- Staje się regułą, Ŝe jezdnie zapadają się  w miejscach gdzie przebiega kanalizacja i to nie jest 
przypadek. 
- PowyŜsze wynika z  braku właściwego nadzoru. 
- Przypomina, Ŝe nadal obowiązuje wymóg zapraszania na odbiory Radnych Miasta 
Sandomierza. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, między innymi o: 
- Przeznaczeniu pieniędzy na  naprawę muru na Cmentarzu Katedralnym. 
- WzmoŜonym ruchu  na ulicy Salve Regina i rozwiązaniu tego problemu. 
- Wniosku w sprawie budowy placu zabaw. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Prosi – w imieniu Mieszkańców Mokoszyna - o rozwiązanie problemu  wydobywania się 
nieprzyjemnego, uciąŜliwego zapachu. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Zapytał Pana Burmistrza – jako ojca miasta – „Na kogo głosować w tych wyborach?” 
 
Pan Marek Jarema 
 
-Przypomniał, Ŝe podczas wizji lokalnej na wałach były prowadzone rozmowy na temat  
zakupu rękawa: czy rozmowy są prowadzone nadal? 



 22 

- Zapytał czy Park Piszczele – kolejny etap - będzie realizowany ? 
 
Pan Michał  Saracen 
 
Zapytał: Czy dzieje się coś w sprawie  poszerzenia granic administracyjnych  Miasta  ? 
 
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe; 
- Wnioskuje, aby w sesji Rady uczestniczyli naczelnicy UM – zgodnie ze Statutem Miasta. 
- Nie naleŜy – tak jak dotychczas - elewacji na budynkach administrowanych  przez PGKiM, 
robić z akrylu - Jest to najtańsza elewacja, ale równieŜ najgorsza - juŜ  po 10 latach czernieje. 
- Miasto  inwestuje, przeznacza duŜe pieniądze na promocję Sandomierza i w efekcie  jest 
bardzo duŜo turystów, którzy tutaj zostawiają pieniądze. 
Ergo: jest czas prosperity – a czynsze za lokale uŜytkowe pozostały na tym samym poziomie. 
  Prośba do Komisji BudŜetu i Finansów o przyjrzenie się  opłatom czynszowym w lokalach 
uŜytkowych. 
- UwaŜa za skandal  stan drogi  wojewódzkiej -  ulicy Lubelskiej w Sandomierzu. 
 
Pan Jan Misiak – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, o: 
- Ogromnych zniszczeniach na ulicy Staromiejskiej w wyniku działań Burmistrza. 
- Nie przeprowadzono inwentaryzacji, po wielu interwencjach  sprowadzono geodetę. 
- Interwencji w sprawie zniszczonego hydrantu poŜarniczego. 
- Naprawie schodów  przy zabytkach klasy zerowej. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jest ulubieńcem Pana Jana Misiaka, który przez 15 lat jeździł do Tarnobrzega ulicą 
Lwowską  w wodzie po przysłowiowy pas. 
- ZbliŜają się wybory i wszyscy zapomnieli o ulicy Lubelskiej - sądzi jednak, Ŝe w roku 
przyszłym ta droga będzie realizowana. 
- W sprawie poszerzenia granic Miasta – rozmowy trwają. 
- W sprawie zakupów  związanych ze sprzętem  przeciwpowodziowym Miasto zwróciło się o  
wsparcie finansowe do Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 
- We wrześniu  odbyła się konferencja dotycząca, miedzy innymi, podwyŜszenia wałów. W 
sprawie funkcjonowania Oczyszczalni na Mokoszynie został powiadomiony  Świętokrzyski 
Inspektorat Sanitarny. 
- Wnioski w sprawie ulicy Salve Regina słuszne, ale  jako Burmistrz nie jest w stanie  
„pokonać”  Powiatowej Komisji Drogownictwa. 
- Prawo zakazuje  wydawania pieniędzy na cmentarze wyznaniowe. 
- Uczestniczy w kwestach (choć zdarzają się sytuacje upokarzające) 
- Przedstawił obecną sytuację w szkolnictwie wyŜszym w Sandomierzu konkludując: sytuacja 
jest zła, nie ma chęci porozumienia. 
- W sprawie realizacji  ulicy Podwale – wystosował stosowne pismo do  wykonawcy. 
- Głosować naleŜy na najlepszych. 
Pan Burmistrz  powiedział równieŜ o   planach dotyczących projektu sieci kanalizacyjnej oraz 
moŜliwości  instalowania przydomowych oczyszczalni ( w tym o  szansie pozyskania  
funduszy  na ten cel) 
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Ad. 20 
 
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował  wszystkim za udział w sesji i zamknął  XI sesję Rady Miasta Sandomierza. 
  
                                                      
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                                 Janusz Sochacki                                                  
                                                                                                  Przewodniczący                                                    
                                                                                                  Rady Miasta Sandomierza                                   
                                                                                  
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
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1.   Uchwała Nr XI/94/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej  
 w drodze  bezprzetargowej.  

2. Uchwała Nr XI/95/2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz jej  
      uŜytkownika  wieczystego.  
1. Uchwała Nr XI/96/2011 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej  
      z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej  
2. Uchwała Nr XI/97/2011 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad 

ich    
zbywania, nabywania i wykupu. 

  5.   Uchwała Nr XI/98/2011 w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok 
  6.   Uchwała Nr XI/99/2011w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok.  
  7.   Uchwała Nr XI/100/2011w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok.  
  8.   Uchwała Nr XI/101/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 
        2011 rok.                  
  9. Uchwała Nr XI/102/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej     
      Gminy Sandomierz na lata 2011-2023 
10.  Uchwała Nr XI/103/2011 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenie udzielane przez   
       przedszkola  publiczne prowadzone przez Miasto Sandomierz.  
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11. Uchwała Nr XI/104/2011 w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku    
       miejskim „Zieleniaku”  w Sandomierzu. . 
12. Uchwała Nr XI/105/2011 w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku 
Starego  
       Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których  
       prowadzona jest sprzedaŜ.  
13. Uchwała Nr XI/106/2011 zmieniająca  uchwałę Nr XXXII/283/2009 Rady Miasta  
       Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia inkasenta opłaty 
targowej na  
       targowisku miejskim przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu  
14. Uchwała Nr XI/107/2011 w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych 
stawek 
      opłaty targowej od środków  transportowych i ich części, a takŜe akcesoriów do środków  
      transportowych  oraz sposobu  poboru tej opłaty  
15. Uchwała Nr XI/108/2011 zmieniającej uchwałę  Nr IV/38/2007 Rady Miasta 
Sandomierza  
      z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie  określenia  wysokości jednorazowych dziennych 
      stawek opłaty targowej   
16. Uchwała Nr XI/109/2011 w sprawie wniesienia aportu do  Spółki z ograniczoną  
      odpowiedzialnością 
17. Uchwała Nr XI/110/2011w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2011 rok.  
18. Uchwała Nr XI/111/2011 w sprawie  zabezpieczenia środków na realizację projektu  
       „Budowa ulicy Patkowskiego w Sandomierzu – przebudowa jezdni, oświetlenia i  
       odwodnienia, budowa parkingów i chodników przygotowywanego do realizacji w ramach  
        
 Or.0711.28.2011.JR                                                                     Sandomierz, 2011.09.01  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015. 
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