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                                                         Protokół  Nr 11 
                                  z  XI sesji Rady Miasta Sandomierza 
                                          4 lipca 2007 roku –  Ratusz 
    
 
Godz. rozpocz�cia   sesji – 14,00 
Godz. zako�czenia  sesji –  16,00 
 
Sesji przewodniczył Pan Marceli Czerwi�ski– Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
                  Pan Marceli Czerwi�ski - Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza  
powitał wszystkich przybyłych Go�ci, Pana Marka Bronkowskiego i Pana Krzysztofa 
Krzystanka - Zast�pców Burmistrza Sandomierza, Skarbnika Miasta,  Dyrektorów podległych 
jednostek:  PGKiM i PEC, Mieszka�ców Sandomierza, przedstawicieli mediów: prasy i radia 
oraz Kole�anki i Kolegów Radnych. 
 Pan Wiceprzewodnicz�cy powitał szczególnie ciepło Pana Wojciecha Borz�ckiego – 
Przedstawiciela Sejmiku Województwa  �wi�tokrzyskiego oraz Pana Jerzego Barana i Pana 
Krzysztofa Krakowiaka – Dyrektorów  Pilkington Polska                               
W sesji uczestniczyli równie� : 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny 
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani Tamara Socha – Dyrektor ZEAS-u 
Pani Barbara Ro�ek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Pani Barbara Gadawska – Kierownik Urz�du Stanu Cywilnego 
Pani Ewa Jasi�ska – Naczelnik Wydziału  Zamówie� Publicznych 
Pan Grzegorz Cie� – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego 
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
 (Zał�cznik nr 2)                   
    
         W  XI sesji udział wzi�ło udział  20 Radnych Rady Miasta Sandomierza  - jak  
w zał�czonej li�cie obecno�ci (Zał�cznik Nr 1)           
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza usprawiedliwił  swoj� 
nieobecno��. 
 
 
          Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta - Pan  Marceli Czerwi�ski  stwierdził, �e Pa�stwo 
Radni otrzymali Materiały na XI sesj� Rady Miasta i  przyst�puj�c do realizacji punktu- 
Przyj�cie Porz�dku obrad dzisiejszej sesji  zapytał o ew. uwagi , propozycje, dot. Porz�dku 
obrad XI sesji Rady Miasta. 
 
Pan Marek Bronkowski – Zast�pca Burmistrza Sandomierza 
 
Poprosił Pa�stwa Radnych o wprowadzenie  do Porz�dku obrad dzisiejszej sesji  3  projektów 
uchwał, „które macie Pa�stwo przed sob�” : 
1. Projekt uchwały w sprawie  opłat za �wiadczenia przedszkoli samorz�dowych 
prowadzonych przez Miasto Sandomierz. 
2. Projekt uchwały w sprawie współdziałania  w zakresie funkcjonowania Muzeum 
Okr�gowego w Sandomierzu wraz z Powiatem Sandomierskim i Samorz�dem Województwa 
�wi�tokrzyskiego. 
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3. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza. 
                                        Wobec braku dalszych zgłosze� i uwag dot. Porz�dku obrad XI sesji 
Rady Miasta  Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  poddał – kolejno 
– pod głosowanie  ew. wprowadzenie  zgłoszonych przez Pana Marka Bronkowskiego – 
Zast�pc� Burmistrza projektów uchwał. 
Kto z Pa�stwa Radnych jest za wł�czeniem do Porz�dku obrad  XI sesji Rady Miasta  
projektu uchwały w sprawie  opłat za �wiadczenia przedszkoli samorz�dowych 
prowadzonych przez Miasto Sandomierz ? – zapytał Pan Marceli Czerwi�ski 
Wynik głosowania: 16 „za”, 2 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała si�” od głosu. 
Kto z Pa�stwa Radnych jest za wł�czeniem do Porz�dku obrad  XI sesji Rady Miasta  
projektu uchwały w sprawie współdziałania  w zakresie funkcjonowania Muzeum 
Okr�gowego w Sandomierzu wraz z Powiatem Sandomierskim i Samorz�dem Województwa 
�wi�tokrzyskiego ? 
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 4 osoby „wstrzymała si�” od głosu. 
Kto z Pa�stwa Radnych jest za wł�czeniem do Porz�dku obrad  XI sesji Rady Miasta  
projektu uchwały w sprawie  odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza.? 
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 2 osoby „wstrzymały si�” od głosu. 
Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e zgodnie z wol� 
Radnych  do Porz�dku obrad  sesji zostaj� wł�czone  projekty uchwał , o wprowadzenie 
których zwrócił si�   Wiceburmistrz Sandomierza – Pan Marek Bronkowski 
i poddał pod głosowanie Porz�dek obrad w wersji dostarczonej w Materiałach na sesj� , 
uwzgl�dniaj�cy zmiany wprowadzone – jak wy�ej: 
Wynik głosowania 17 „za”, 0 „przeciw”, 2 osoby  „wstrzymały si�” od głosu. 
 
Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził przyj�cie przez Rad� 
Miasta Porz�dku obrad jak  ni�ej: 
   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 uchwalenia  Zmiany Studium uwarunkowa� i kierunków  
     zagospodarowania przestrzennego  Miasta  Sandomierza – I etap (Teren w prawobrze�nej  
     cz��ci miasta oznaczony na zał�czniku graficznym, do uchwały Rady Miasta Sandomierza  
     o przyst�pieniu do sporz�dzenia kompleksowej zmiany lub opracowania nowej edycji    
     Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego  m. Sandomierza  
     z dnia 28.08.2006 r., symbolem „I”. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 1 

5.   Podj�cie uchwały  w sprawie uchwalenia  Miejscowego Planu Zagospodarowania  
      Przestrzennego  w rejonie  ulicy Zarzekowice w Sandomierzu.(Wniosek Burmistrza  
      Sandomierza) 

  6.   Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie miasta na 2007 rok.(Wniosek Burmistrza  
      Sandomierza) 
7.   Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał�  w sprawie wprowadzenia oraz okre�lenia opłat za  
      parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego  
      parkowania na terenie Sandomierza. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
8.   Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  
      o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza. (Wniosek  
      Burmistrza Sandomierza) 

  9.   Podj�cie uchwały w sprawie okre�lenia tygodniowego wymiaru pensum dla nauczycieli  
      realizuj�cych, w ramach stosunku pracy, obowi�zki okre�lone dla stanowisk o ró�nym  
      tygodniowym , obowi�zkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w o�wiatowych jednostkach  
      organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza. (Wniosek Burmistrza Sandomierza). 
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10.   Podj�cie uchwały w sprawie zasad  i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania  
      stypendiów sportowych. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

11.   Podj�cie uchwały w sprawie  przyznawania nagród i wyró�nie� miasta Sandomierza za  
        osi�gni�cie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie mi�dzynarodowym  
        i krajowym. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
12.  Podj�cie  uchwały w sprawie  opłat za �wiadczenia przedszkoli samorz�dowych  
       prowadzonych przez Miasto Sandomierz. 
13.  Podj�cie  uchwały w sprawie współdziałania  w zakresie funkcjonowania Muzeum  
       Okr�gowego w Sandomierzu wraz z Powiatem Sandomierskim i Samorz�dem  
       Województwa �wi�tokrzyskiego. 
14.  Podj�cie  uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza. 
15.   Interpelacje  i  zapytania Radnych.    
16.   Informacje i komunikaty Przewodnicz�cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy ró�ne. 
17.   Zamkni�cie obrad.                                                           
 
Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza poinformował zebranych , 
�e po zrealizowaniu punktu 8 Porz�dku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta  przewidziana jest przerwa 
w obradach, podczas której odb�dzie si� wspólne posiedzenie Komisji Nauki , O�wiaty, Kultury  
i Sportu oraz Komisji Bud�etu i Finansów. 
 
Ad. 3   
                   Informacja Burmistrza Sandomierza o bie��cych sprawach Miasta. 
 
                         W imieniu Burmistrza Sandomierza  informacje o bie��cych sprawach Miasta 
przedstawił Pan Krzysztof Krzystanek – Zast�pca Burmistrza Sandomierza (Zał�cznik Nr 3) 
                      Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  podzi�kował 
Panu  Krzysztofowi Krzystankowi  za wypowiedz oraz  poprosił Pa�stwa Radnych o ew. 
pytania dotycz�ce przedstawionej informacji. 
Wobec braku pyta� ze strony Pa�stwa Radnych Pan Marceli Czerwi�ski przyst�pił do 
realizacji kolejnego punktu Porz�dku obrad sesji. 
 
Ad. 4  
     
Podj�cie uchwały  w sprawie uchwalenia  Zmiany Studium uwarunkowa� i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego  Miasta  Sandomierza – I etap (Teren w 
prawobrze�nej  cz��ci miasta oznaczony na zał�czniku graficznym, do uchwały Rady 
Miasta Sandomierza o przyst�pieniu do sporz�dzenia kompleksowej zmiany lub 
opracowania nowej edycji   Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego  m. Sandomierza z dnia 28.08.2006 r., symbolem „I”.  
 
Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  przypomniał Pa�stwu Radnym, 
�e: 
-  Projekty uchwał, zgodnie z przypisem w Porz�dku obrad dzisiejszej sesji,  były  
   w  Materiałach na X sesj�   Rady Miasta Sandomierza. 
- W ci�gu dwóch tygodni, od ostatniej sesji Rady Miasta, odbyło si� spotkanie przedstawicieli  
   Rady Miasta: Pana Janusza Sochackiego – Przewodnicz�cego Rady Miasta i Pana Jacka  
   Dybusa – Wiceprzewodnicz�cego Rady Miasta Sandomierza z Dyrekcj� Zakładów  
   Pilkington. 
 - Prezydium Rady Miasta wraz z Radnymi  z prawobrze�nej cz��ci Sandomierza   
    podczas tzw. wizji lokalnej zapoznali si� z planowanymi zmianami w tej cz��ci Miasta. 
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            Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  poprosił o opinie na 
temat  powy�szej uchwały komisje  merytoryczne Rady Miasta. 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – Przewodnicz�cy Pan Władysław Teter – 
opinia pozytywna. 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony �rodowiska i Rolnictwa  - Przewodnicz�cy Pan 
Andrzej Gle� – powiedział, �e opinia Komisji jest pozytywna z zastrze�eniem, �e . 
 - Tereny „piaski” nale�y przeznaczy� pod budownictwo jednorodzinne –   uwzgl�dni� w II   
   etapie Zmiany Studium, 
- Działki poło�one na południe od ul. Zarzekowice  nale�ałby przeznaczy� pod zabudow�  
   produkcyjn� –  magazynow� i usługi techniczne, a nie  pod ogródki   działkowe. 
 
Pan Wiceprzewodnicz�cy Rady zapraszaj�c do dyskusji  zapytał  o ew. wnioski, pytania i 
uwagi dot. powy�szej uchwały. 
 
Pan Maciej Skorupa  
 
Wyraził ubolewanie  z powodu opó�nienia w podj�ciu w/w uchwały: „Moim zdaniem taka 
decyzja powinna by� przemy�lana”. 
 
            Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  zapytał Pana Jerzego 
Barana – Przedstawiciela Pilkington  Polska: Czy opó�nienie w podj�ciu uchwały 
„przeszkodzi w osi�gni�ciu celów” 
 
Pan Jerzy Baran – Dyrektor Operacyjny Pilkington Polska 
 
Powiedział, �e   „Opó�nienie nie b�dzie miało wpływu na decyzje”  - zakładaj�c, �e dzisiaj 
w/w uchwały zostan� podj�te. 
Zadeklarował, �e  gdyby w przyszło�ci były ew. jakie� w�tpliwo�ci, to  „Jeste�my do 
dyspozycji”. 
 
Wobec braku dalszych zgłosze�  Pan Marceli Czerwi�ski  zapytał : Kto jest za podj�ciem 
przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 19„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  stwierdził podj�cie  przez Rad� 
Miasta Sandomierza  
                                             
                                        Uchwały Nr XI/83/2007 
w sprawie uchwalenia  Zmiany Studium uwarunkowa� i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego  Miasta  Sandomierza – I etap (Teren w 
prawobrze�nej  cz��ci miasta oznaczony na zał�czniku graficznym, do uchwały Rady 
Miasta Sandomierza o przyst�pieniu do sporz�dzenia kompleksowej zmiany lub 
opracowania nowej edycji   Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego  m. Sandomierza z dnia 28.08.2006 r., symbolem „I”.  
 
Ad. 5 
 
Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza ogłosił 
przyst�pienie do realizacji nast�pnego punktu Porz�dku obrad tj.  
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Podj�cie uchwały  w sprawie uchwalenia  Miejscowego Planu Zagospodarowania  
Przestrzennego  w rejonie  ulicy Zarzekowice w Sandomierzu. 
 
Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  poprosił o opinie na temat  
powy�szej uchwały komisje  merytoryczne Rady Miasta. 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – Przewodnicz�cy Pan Władysław Teter – 
opinia pozytywna. 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony �rodowiska i Rolnictwa  - Przewodnicz�cy Pan 
Andrzej Gle� – powiedział, �e opinia Komisji jest pozytywna. 
 
Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  zaprosił zebranych do dyskusji  
na temat  powy�szej uchwały i wobec braku zgłosze�   przyst�pił do przegłosowania  
uchwały :  
Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 19„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan  Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  Sandomierza - �ycz�c 
dalszych sukcesów w rozwoju Przedsi�biorstwa i zatrudnianiu Sandomierzan „ku ogólnemu 
zadowoleniu” - stwierdził podj�cie  przez Rad� Miasta Sandomierza  
                                             
                                        Uchwały Nr XI/84/2007 
  w sprawie uchwalenia  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
  w rejonie  ulicy Zarzekowice w Sandomierzu. 
 
Ad. 6 
 
                       Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie miasta na 2007 rok  
 
Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta przypomniał, �e  przy 
podejmowaniu dotychczasowych uchwał decydowała zwykła wi�kszo�� głosów – W 
przypadku uchwały która b�dziemy podejmowa� teraz – zadecyduje  bezwzgl�dna wi�kszo��  
ustawowego składu  Rady. Czyli do podj�cia uchwały niezb�dne jest  minimum 11 głosów 
„za”. 
Nast�pnie Pan Wiceprzewodnicz�cy  poprosił o  przedstawienie opinii na temat projektu 
uchwały  Przewodnicz�cych Komisji: 
Komisja Polityki Mieszkaniowej – Przewodnicz�ca –Pani Agnieszka Fra�czak – opinia 
pozytywna 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony �rodowiska i Rolnictwa  - Przewodnicz�cy Pan 
Andrzej Gle� – opinia pozytywna. 
 
  Pan Przewodnicz�cy zapytał  o ew. wnioski, pytania i uwagi dot. powy�szej uchwały. 
Wobec braku zgłosze� Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  zapytał: 
Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu? 
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 4 osoby „wstrzymały   si�” od głosu. 
Pan  Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e Rada  Miasta 
Sandomierza podj�ła   
 
                                               Uchwał� Nr XI/85/2007 
                       w sprawie zmian w bud�ecie miasta na 2007 rok  
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Ad. 7 
 
Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał�  w sprawie wprowadzenia oraz okre�lenia opłat 
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego  

  parkowania na terenie Sandomierza  
 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza odczytał projekt  w/w 
uchwały. 
Opinie Komisji merytorycznych Rady Miasta: 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony �rodowiska i Rolnictwa – Przewodnicz�cy Pan 
Andrzej Gle� powiedział, �e komisja  której przewodniczy  zaopiniowała projekt uchwały 
pozytywnie. 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – Przewodnicz�cy Pan Władysław Teter –  
powiedział, �e opinia Komisji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
                       Pan Marceli Czerwi�ski – Przewodnicz�cy Rady Miasta otworzył dyskusj� i 
wobec braku zgłosze� zapytał:  
Kto jest za podj�ciem przedstawionej uchwały  prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu ? 
Wynik głosowania: Rady 18  „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba  „wstrzymała si�” od głosu. 
 Pan  Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził  podj�cie  przez 
Rad� Miasta Sandomierza  
 
                                            Uchwały Nr XI//86/2007 

 zmieniaj�cej uchwał�  w sprawie wprowadzenia oraz okre�lenia opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na 
terenie Sandomierza  

 
Ad. 8 
 
 Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  

  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza. 
 
Pan  Marceli Czerwi�ski - Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta przyst�puj�c do realizacji 
kolejnego punktu  Porz�dku obrad  powiedział, �e projekt uchwały Pa�stwo Radni otrzymali 
w Materiałach na sesj�. 
 „O ile nie usłysz� sprzeciwu , nie b�dziemy odczytywa� projektu uchwały. Sprzeciwu nie 
słysz� . Nie czytamy” - stwierdził Pan Marceli Czerwi�ski i poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta: 
Pan Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów  – powiedział ,�e komisja 
zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały  
Komisja Gospodarki Nauki, O�wiaty, Kultury i Sportu  - Przewodnicz�cy Pan Andrzej 
Majewski– opinia pozytywna. 
Pani Mariola St�pie� – Przewodnicz�c� Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia – opinia pozytywna. 
Pan Marceli Czerwi�ski  zapytał, czy  s� jakie� uwagi, pytania, w�tpliwo�ci dot.  omawianej 
uchwały. 
               
Wobec braku  zgłosze� Pan Wiceprzewodnicz�cy poddał pod głosowanie  w/w uchwał�. 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj�cych si�”. 
Pan  Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził podj�cie  przez Rad� 
Miasta Sandomierza  
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                                                Uchwały Nr XI/87/2007  

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  
  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza. 
 
i ogłosił 30 – to minutow� przerw� w obradach. 
 
Po przerwie Pan Marceli Czerwi�ski  _ Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  wznowił obrady  
witaj�c przybyłego na sesj� Pana Stanisława Adamczaka - Profesora Politechniki 
�wi�tokrzyskiej. 
 
Ad. 9 
 
Podj�cie uchwały w sprawie okre�lenia tygodniowego wymiaru pensum dla nauczycieli  
realizuj�cych, w ramach stosunku pracy, obowi�zki okre�lone dla stanowisk o ró�nym  
tygodniowym, obowi�zkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w o�wiatowych 
jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza.  
 
Pan Marceli Czerwi�ski poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta: 
Pan  Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji  Wspólnej: Komisji Bud�etu i Finansów oraz 
Komisja Nauki, O�wiaty , Kultury i Sportu, która obradowała podczas przerwy w sesji 
powiedział, �e Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Marceli Czerwi�ski  zapytał, czy  s� jakie� uwagi, pytania, w�tpliwo�ci dot.  omawianej 
uchwały. 
Wobec braku zgłosze�  Pan Marceli Czerwi�ski - Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta poddał 
pod głosowanie w/w uchwał�. 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan  Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e  Rada Miasta 
Sandomierza podj�ła  
 
                                                Uchwał� Nr XI/88/2007  
 w sprawie okre�lenia tygodniowego wymiaru pensum dla nauczycieli  realizuj�cych, w ramach 
stosunku pracy, obowi�zki okre�lone dla stanowisk o ró�nym tygodniowym , obowi�zkowym 
wymiarze godzin, zatrudnionych w o�wiatowych jednostkach  organizacyjnych na terenie 
Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 10 
 
Podj�cie uchwały w sprawie zasad  i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania  
stypendiów sportowych  
 
Pan Jacek Dybus - Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie 
zasad  i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania  stypendiów sportowych  
 
Pan  Marceli Czerwi�ski  – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  zapytał: Czy do  projektu 
uchwały s� uwagi lub pytania ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Zast�pca Burmistrza Sandomierza  
 
Zgłosił autopoprawki jak ni�ej: 
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- W tytule uchwały dopisa� „oraz finansowania sportu kwalifikowanego” 
- W § 1 w  ust. 1  dopisa� – „Sport  kwalifikowany mo�e by� finansowany z bud�etu Miasta.” 
  Pozostałe  punkty ulegaj� przesuni�ciu. 
- W § 3 w ust. 1 dopisa� punkt  „4. Inne zainteresowane osoby.” 
- W § 4 ust. 1 po słowach „Stypendia przyznaje , wstrzymuje i cofa Burmistrz Sandomierza  
  na wniosek: dopisa�: ”podmiotów okre�lonych w § 3 ust. 1 pkt 1,2,3,4 „ 
- W § 5  ust. 1 zamiast 200,00 zł  wpisa� „od 100,00 zł do 500,00 zł”. 
- W Zał�czniku Nr 1 do projektu uchwały w cz��ci II punkt 12. wykre�li� podpunkty. 
 
Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta poprosił o opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta. 
Pan  Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji  Wspólnej: Komisji Bud�etu i Finansów oraz 
Komisja Nauki, O�wiaty, Kultury i Sportu powiedział, �e Komisja zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
Pan Andrzej Gle� zaznaczył, �e Komisja opiniowała projekt uchwały uwzgl�dniaj�c 
zaproponowane przez Pana Burmistrza poprawki 
 
Pan Marek Hara�czyk 
 
Zaapelował do Pani Ewy Kondek – Naczelnika Wydziału EKiS oraz do Pana Burmistrza , aby   
„tego typu regulaminy  tworzy� równie� dla innych dziedzin �ycia” 
„Dlaczego nie stworzy� podobnego systemu w dziedzinie kultury. ? Jest bowiem wiele 
utalentowanych dzieci, które ta�cz� ,�piewaj�, recytuj�.” – stwierdził Radny. 
 
 
Wobec braku dalszych zgłosze�  Pan Marceli Czerwi�ski - Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta 
poddał pod głosowanie w/w uchwał�. 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan  Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e  Rada Miasta 
Sandomierza podj�ła  
 
                                                Uchwał� Nr XI//89/2007  
w sprawie zasad  i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów 
sportowych 
 
Ad. 11 
 

Podj�cie uchwały w sprawie  przyznawania nagród i wyró�nie� miasta Sandomierza za  
osi�gni�cie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie mi�dzynarodowym  
 i krajowym  
 
Pan Jacek Dybus - Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie  
przyznawania nagród i wyró�nie� miasta Sandomierza za osi�gni�cie wysokich wyników sportowych 
we współzawodnictwie mi�dzynarodowym  i krajowym  
 
Pan  Marceli Czerwi�ski  – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  zapytał: Czy do  projektu 
uchwały s� uwagi lub pytania ? 
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Pan Tadeusz Fra�czak  
 
Zapytał : Czy nie ma sprzeczno�ci  pomi�dzy zapisem w § 1 ust. 4 pkt 1 „zawodnika nie 
zrzeszonego” a zapisem w §3 ust. 2 punkt 2  „dokument potwierdzaj�cy  przynale�no�� 
zawodnika do  klubu sportowego” ?   
Radny zaproponował wprowadzenie dodatkowego zapisu :”dotyczy zawodników zrzeszonych 
w klubach”  
Pan Burmistrz  (autopoprawka) oraz Radni  Sandomierza  wyrazili zgod� na wprowadzenie 
w/w zapisu. 
Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta poprosił opinie komisje 
merytoryczne Rady Miasta. 
Pan  Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji  Wspólnej: Komisji Bud�etu i Finansów oraz 
Komisja Nauki, O�wiaty, Kultury i Sportu powiedział, �e Komisja zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku dalszych zgłosze�  Pan Marceli Czerwi�ski - Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta 
poddał pod głosowanie w/w uchwał�. 
 Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymuj�cych  si�” od głosu. 
Pan  Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e  Rada Miasta 
Sandomierza podj�ła  
 
                                                Uchwał� Nr XI/90/2007  
 w sprawie  przyznawania nagród i wyró�nie� miasta Sandomierza za osi�gni�cie 
wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie mi�dzynarodowym  i krajowym  
 
 
Ad. 12 
 
Podj�cie  uchwały w sprawie  opłat za �wiadczenia przedszkoli samorz�dowych  
prowadzonych przez Miasto Sandomierz. 
  
Pan Jacek Dybus - Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie  
opłat za �wiadczenia przedszkoli samorz�dowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz  
Pan  Andrzej Gle� – Przewodnicz�cy Komisji  Wspólnej: Komisji Bud�etu i Finansów oraz 
Komisja Nauki, O�wiaty, Kultury i Sportu powiedział, �e Komisja zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
 
Pan  Marceli Czerwi�ski  – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  zapytał: Czy do  projektu 
uchwały s� uwagi lub pytania ? 
 
Pan Marek Hara�czyk   
 
W imieniu Klubu Radnych „Kocham Sandomierz” stwierdził, �e: 
- Nie zgadza si� z „takim traktowaniem naszych s�siadów i tworzeniem tak du�ych 
dysproporcji  pomi�dzy dzie�mi z miasta a dzie�mi spoza  Sandomierza” 
Zdaniem Radnego Sandomierz jest postrzegany jako stolica regionu  i tego typu 
zró�nicowanie  zniech�ci s�siadów. 
„Z rozmów zakulisowych wynika, �e  mo�e si� to odbi� niekorzystnie  na osobach 
zatrudnionych w s�siednich gminach np. na nauczycielach . 
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- Zmniejszenie ilo�ci dzieci  spowoduje wzrost  kosztów utrzymania przedszkoli (pewne  
   koszty s� stałe). 
-  „Jeste�my jedyn� gmina, która stosuje takie zró�nicowanie”. 
 
Pan Władysław Teter  
 
Powiedział, �e : 
„Realia s� takie, �e dla dzieci z Sandomierza nie ma miejsc w przedszkolach i z innych gmin 
b�dziemy przyjmowa� ch�tnych dopiero po zaspokojeniu  własnych potrzeb. 
 
Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady  Miasta powiedział: ”Wójt pewnej 
gminy (jak b�dzie  taka potrzeba , to podam  nazwisko) powiedział, �e  wybudowano 
przedszkole za fundusze europejskie, które stoi puste, bo dzieci chodz� do przedszkola w 
Sandomierzu”. 
 
Pan Marek Hara�czyk  
 
- Zgłosił poprawk�: „w § 1 ust. 1   opłata za dziecko  wynosi 100 zł dla dzieci z Sandomierza,  
  200 zł  opłaty za dziecko spoza Sandomierza” 
- Powiedział, �e je�eli  b�d� ch�tni do korzystania z Sandomierskich przedszkoli za kwot� 
  560 zł -  „I je�eli b�d� takie dzieci , to wszystkich Pa�stwa przeprosz�”.  
 
Wobec braku dalszych zgłosze�  Pan Marceli Czerwi�ski - Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta 
poddał pod głosowanie poprawk� zgłoszon� przez Pana Marka Hara�czyka . 
Wynik głosowania 5 „za” , 10 „przeciw”, 5 „wstrzymuj�cych si� „ od głosu”. 
Pan Marceli Czerwi�ski  - Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  stwierdził, �e poprawka została  
Przez Rad� Miasta  odrzucona i poddał pod głosowanie  projekt uchwały  w wersji , któr� 
Pa�stwo Radni  otrzymali  przed sesj�: Kto z Pa�stwa Radnych  jest za podj�ciem uchwały  
prosz� o podniesienie reki lub mandatu ? 
Wynik głosowania: 14 „za”, 5 „przeciw”, 1 osoba  „wstrzymała  si�” od głosu. 
Pan  Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e  Rada Miasta 
Sandomierza podj�ła  
 
                                                Uchwał� Nr XI/91/2007  
opłat za �wiadczenia przedszkoli samorz�dowych prowadzonych przez Miasto 
Sandomierz  
 
Ad.13 
 
 Podj�cie uchwały w sprawie współdziałania w zakresie funkcjonowania Muzeum 
Okr�gowego w Sandomierzu wraz z powiatem Sandomierskim i Samorz�dem 
Województwa �wi�tokrzyskiego. 
 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza odczytał projekt uchwały 
w sprawie współdziałania  w zakresie funkcjonowania Muzeum Okr�gowego w Sandomierzu 
wraz z powiatem Sandomierskim i Samorz�dem Województwa �wi�tokrzyskiego. 
 
Pan Andrzej Gle�  - Przewodnicz�cy Komisji Wspólnej :Komisji Bud�etu i Finansów oraz 
Komisji Nauki, O�wiaty , Kultury i Sportu powiedział, �e Komisja zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
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Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta zapytał: Czy do projektu 
uchwały s� uwagi lub pytania ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Zast�pca Burmistrza Sandomierza 
 
Zgłosił autopoprawk�: Aby w tytule projektu uchwały  oraz w § 1 zamiast 
„współfinansowania”  wpisa�  „współdziałanie”. 
 
Pan Tadeusz Fra�czak 
 
Zapytał: Czy wiadomo ju�, jakie �rodki finansowe b�dziemy przeznacza� na Muzeum ? 
 
Pan Wojciech Borz�cki – Radny Sejmiku Województwa �wi�tokrzyskiego 
 
Apeluj�c o podjecie uchwały powiedział, �e: 
-  Utrzymanie Muzeum Okr�gowego w Sandomierzu przekracza  mo�liwo�ci Powiatu. 
-  Muzeum Okr�gowe kojarzy si� przede wszystkim z Sandomierzem. 
- Omawiana uchwała „jest dopiero delegacj�” – otwiera mo�liwo�� finansowania   
   Burmistrzowi lub Zarz�dowi Województwa. 
- Odpowiadaj�c Panu Tadeuszowi Fra�czakowi – 500 tys. zł na Muzeum przeznaczy Starosta, 
   Zarz�d Województwa zadeklarował 250 tys. zł, na tyle samo liczy ze strony Miasta    
   Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Stwierdził, �e Muzeum „powinno by� finansowane z bud�etu Pa�stwa”. 
 
Pan Janusz Sobolewski 
 
Stwierdził, �e w projekcie uchwały, tytuł uchwały powinien brzmie�:” Uchwała Rady Miasta  
w sprawie przyst�pienia gminy Sandomierza do współfinansowania Muzeum Okr�gowego w 
Sandomierzu.” 
 
Pan Marek Hara�czyk 
 
Zauwa�ył, �e „Gdyby przyj�� propozycj� Pana Janusza Sobolewskiego, to nale�ałoby 
wyrzuci� § 2, pozbawiaj�c si� w ten sposób wpływu na funkcjonowanie Muzeum, a co zatem  
idzie dalsze losy tej placówki. 
W ustawie o instytucjach kultury i ustawie  o muzeach s� przewidziane warianty takiego 
modelowego rozwi�zania jak współdziałanie – w Polsce funkcjonuj� takie modele.” 
 
Pan Zbigniew Puławski – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Stwierdził, �e  „To jaka� bzdura. Musi by� jeden gospodarz.” 
 
Pan Marek Hara�czyk 
 
„Nie mówimy Panie Zbyszku o prowadzeniu, ale mog� by� trzy podmioty współfinansuj�ce”. 
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Pan Zbigniew Puławski 
 
- Powiedział, �e odbiera to jako rodzaj  uchwały intencyjnej, któr�  trzeba poprze� „dla dobra 
   sprawy” 
- Zapytał: Jak ma funkcjonowa�  kultura w tym Mie�cie od 1 stycznia 2008 roku ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Zast�pca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedział: „Współdziałanie daje wi�ksze mo�liwo�ci  ni� współfinansowanie. 
Zapis o współdziałaniu zaw��a udział  Miasta w funkcjonowaniu  tej jednostki. 
Współdziałanie jest forma po�redni�  pomi�dzy współprowadzeniem a współfinansowaniem.” 
 
Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  zapytał Pana Janusza 
Sobolewskiego: „Czy wobec wyja�nie�, które padły podczas dyskusji, nadal podtrzymuje Pan 
swój wniosek?  
 
Pan Janusz Sobolewskki  
 
„Tak Podtrzymuj�”  
 
Wobec braku dalszych zgłosze� Pan Marceli Czerwi�ski  - Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta 
poddał pod głosowanie poprawk� zgłoszon� przez Pana Janusza Sobolewskiego : 
Wynik głosowania: 3 „za”, 17 „przeciw”, 0 „wstrzymuj�cych si�” od głosu. 
Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e poprawka została 
przez Rad� Miasta odrzucona i poddał pod głosowanie poprawk� zgłoszon� przez Pana 
Marka Bronkowskiego – Zast�pc� Burmistrza Sandomierza.  
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 2 osoby „wstrzymały si�” od głosu. 
Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e poprawka została 
przyj�ta przez  Rad� Miasta i zapytał  
Kto z Pa�stwa Radnych jest za podj�ciem uchwały z uwzgl�dnieniem przyj�tej poprawki 
prosz� o podniesienie r�ki lub mandatu?  
Wynik głosowania: 18 „za”, 1 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała si�” od głosu. 
Pan Marceli Czerwi�ski – wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził, �e Rada Miasta 
Sandomierza podj�ła  
 
Uchwał� Nr XI/91/2007 
w sprawie współdziałania w zakresie funkcjonowania Muzeum Okr�gowego w 
Sandomierzu wraz z Powiatem Sandomierskim i Samorz�dem Województwa 
�wi�tokrzyskiego  
 
 
Ad.14  
 
Podj�cie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza. 
 
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie 
odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza.  
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Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta zapytał: Czy do projektu 
uchwały s� uwagi lub pytania apeluj�c jednocze�nie do zebranych – na pro�b� Pana Edwarda 
Walasa – o ograniczenie ew. dyskusji do minimum.  
 
Pan Edward Walas – Skarbnik Miasta 
 
- Powiedział, �e decyzja o rezygnacji „Dojrzewała od roku i nie zapadła pod wpływem 
emocji.” (Nie nale�y równie� doszukiwa� si� wpływu, jak głosiła plotka, kontroli lub 
niemo�no�ci porozumienia si� z Radnymi.) 
- Podzi�kował wszystkim za dobr� współprac� i przypomniał, �e pozostaje do ko�ca  sierpnia 
br. „Wi�c jeszcze si� nie �egna”. 
 
Pan Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta powiedział: „W imieniu Rady: 
Edziu dzi�kujemy Ci serdecznie. No i niestety musz� zarz�dzi� głosowanie i czyni� to z 
przykro�ci�.” 
 
Wobec braku zgłosze�  w dyskusji Pan Marceli Czerwi�ski - Wiceprzewodnicz�cy Rady 
Miasta poddał pod głosowanie uchwał� w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza 
Wynik głosowania:11 „za”, 6 „przeciw”, 3 osoby „wstrzymały si� od głosu”.  
                     Pan Marceli Czerwi�ski Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta stwierdził �e Rada 
Miasta Sandomierza podj�ła 
                
                                      Uchwał� Nr XI/92/2007 
            w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza. 
 
 
Ad. 15                                   Interpelacj� i zapytania  
 
Pan Marceli Czerwi�ski Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta poprosił Pa�stwa Radnych o 
składanie interpelacji na pi�mie i wobec braku zgłosze� werbalnych ze strony Radnych 
przyst�pił do realzi9acji kolejnego punktu porz�dku obrad.  
 
Ad. 16 
 
Komunikaty Przewodnicz�cego Rady Miasta, wolne wnioski, prawy ró�ne 
 
Pan Marceli Czerwi�ski Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta: 

1. Powiedział �e Pa�stwo Ryszarda i Tomasz Krzesimowscy zło�yli skarg� na 
działalno�� Burmistrza – skarga dotyczy przydziału lokalu z przeznaczeniem na 
pracowni�. 

2. Przypomniał, �e do wgl�du w biurze Rady Miasta jest robocz� wersja Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Sandomierza. 

 
Pan Zbigniew Puławski – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, �e „Brakuje solidnej informacji w mie�cie. Burmistrz traktuje Urz�d Miasta i 
podległe mu jednostki jak prywatny folwark. Tak dalej by� nie mo�e. Domagamy si� pełnej 
jawno�ci poczyna� Burmistrza”. 
 
Nast�pnie Pan Zbigniew Puławski odczytał pismo (Zał�cznik Nr 4) 
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Marceli Czerwi�ski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta Sandomierza podzi�kował 
Przedmówcy za wypowiedz i zauwa�ył, �e: „Po raz pierwszy Panu Zbigniewowi  
Puławskiemu  co� si� w tym Mie�cie podoba”. 
 
Ad. 17.  
 
Pan Marceli Czerwi�ski - Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta stwierdzaj�c wyczerpanie 
Porz�dku obrad, podzi�kował wszystkim za udział w sesji i zamkn�ł XI sesj� Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Na tym zako�czono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                       Wiceprzewodnicz�cy  
                                                                                   Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                       Marceli Czerwi�ski 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporz�dziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
                                                                                                       
                                                                                                                    
                                                                                        

 
               

 
 
 
 
 


