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Protokół  Nr 24 

z XXIV sesji Rady Miasta Sandomierza 
19 grudnia 2012  roku - Ratusz 

                                 
 
Godz. rozpoczęcia sesji Rady Miasta Sandomierza – 10.00 
Godz. zakończenia sesji – 13.45 
 
Sesji przewodniczył Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
 Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył 
XXIV sesję Rady Miasta Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym, 
między innymi: Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza, Panią Ewę Kondek i 
Pana Marka Bronkowskiego – Zastępców Burmistrza Sandomierza, Pana Cezarego 
Gradzińskiego – Skarbnika Miasta, dyrektorów podległych i współpracujących z Urzędem 
Miasta  jednostek, Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy prasy i radia oraz Państwa 
Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli równieŜ : 
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału  Organizacyjnego 
Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
Pani  Tamara Socha – Dyrektor ZEAS 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
Pani Barbara RoŜek– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Pan Grzegorz CieŜ -  Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego 
Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej 
            
  W  posiedzeniu XXIV sesji Rady Miasta Sandomierza udział wzięło 19 Radnych  
Miasta Sandomierza  - jak w załączonej Liście obecności.  
Radni – Pan Jacek Dybus  i  Pan Maciej Skorupa usprawiedliwili swoją nieobecność. 
 Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - na podstawie listy obecności 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
Ad. 2 
Powołanie sekretarza obrad. 
 
 Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - poprosił o dokonanie 
wyboru sekretarza dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Ryszard Lewandowski  
 
Zaproponował kandydaturę Pana Wojciecha Czerwca. 
 
Radny – Pan Wojciech Czerwiec wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad i wobec 
braku innych zgłoszeń  Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Marceli Czerwiński - poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się” . 
Pan Przewodniczący: 
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-  Stwierdził, Ŝe Pan Wojciech Czerwiec został sekretarzem dzisiejszych obrad.  
- Powiedział, Ŝe wprowadza się zwyczaj, aby funkcję sekretarza obrad pełnił kolejno 
przedstawiciel kaŜdego Klubu Radnych. 
 
Ad. 3                             
Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - przystępując do 
realizacji kolejnego punktu  Porządku obrad zapytał o ew. wnioski dotyczące  
przedstawionego Porządku obrad  XXIV sesji Rady Miasta.  
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierz 
 
Poprosił o wprowadzenie do Porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie 
przedłuŜenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania  
ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni 
do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie  miasta Sandomierza 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – w związku z brakiem kolejnych 
wniosków, poddał pod głosowanie zgłoszony przez Burmistrza wniosek o wprowadzenie do 
Porządku obrad dzisiejszej sesji  punktu: Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia czasu 
obowiązywania  dotychczasowej taryfy  dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i 
roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji 
deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza 
 
Wynik głosowania: 19 „za”,  0 „przeciw”,  0 osób  „wstrzymało się” od głosu.  
Rada Miasta wyraziła zgodę na rozszerzenie Porządku obrad XXII sesji Rady Miasta o punkt  
o treści:  
„18. Podjęcie uchwały  w sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania  dotychczasowej taryfy  
dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni 
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na 
terenie  miasta Sandomierza.” 
(kolejne punkty Porządku obrad otrzymują pozycje o numer wyŜszą) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poddał pod głosowanie Porządek obrad XXIV sesji  rozszerzony o w/w projekt uchwały  
  Wynik głosowania: 19  „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących   się” od głosu. 
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Porządku obrad XXIV sesji Rady Miasta – jak niŜej:  
                                                                                 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
 2. Powołanie sekretarza obrad. 
 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na  
     lata 2013-2026. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2013 rok. 
              1) Odczytanie projektu uchwały budŜetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza 
Miasta. 

2)  Odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie budŜetu ‘2013. 
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3)  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
budŜetowej. 
4)  Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miasta o projekcie uchwały. 
5) Koreferat Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów, w tym odczytanie 
ostatecznej opinii na temat projektu budŜetu. 
6)  Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 
7)  Głosowanie nad projektem uchwały budŜetowej. 

  7. Podjęcie uchwały  zmieniającej  uchwałę Nr III/8/2010 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 
22 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady 
Miasta Sandomierza. 

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/10/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku  
w sprawie powołania Komisji BudŜetu i Finansów jako komisji stałej oraz zatwierdzenia  
jej składu osobowego. 

  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na 
realizację zadania pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego i obiektów 
towarzyszących zlokalizowanych  przy I Liceum Ogólnokształcącym Collegium 
Gostomianum, ul. Długosza 7  w Sandomierzu”. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

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

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na 
Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. wykonywania usług w zakresie 
administrowania Cmentarzem Komunalnym w Sandomierzu (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstępy do obiektów  
uŜyteczności publicznej  w Sandomierzu: Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Bramy 
Opatowskiej. (Wniosek  Burmistrza Sandomierza) 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata  
2013 – 2015 w Gminie Sandomierz. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy  
dla zbiorowego odprowadzania  ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni 
zanieczyszczonych o trwałej  nawierzchni do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na 
terenie miasta Sandomierza. 

19. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  
działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym. 

20. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy róŜne. 
21. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 4     
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – przedstawiając informację o bieŜących 
sprawach Miasta z realizacji zadań w okresie od 28.11.2012 roku do 19.12.2012 
przedstawione na sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu  19 grudnia 2012 r. 
 
 
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.: 8 zarządzeń organu gminy w sprawach dotyczących 
zmian budŜetu gminy na 2012. 
3. wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej - w tym 
okresie wydałem łącznie  5. 
 
 Wydział Techniczno – Inwestycyjny 
 

1. Trwają  prace budowlane przy budowie nowego przedszkola nr 5 przy ul. Portowej.  
2. Trwa projektowanie Przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu. 
3. Trwają prace projektowe dla dwóch przedsięwzięć pn. 1. Przebudowa ul. 11 

Listopada, 2. Budowa ciągu pieszego od ul. Krętej do ul. Ks. H. Sandomierskiego. 
4. Trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla 

przedsięwzięcia pn.: „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu 
prawobrzeŜnym” oraz przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie w/w 
przedsięwzięcia. 

 
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

       
1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  

- zawarto 1 umowę notarialną sprzedaŜy lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, 
- przygotowano protokół rokowań na nabycie gruntu zajętego pod ul. Retmańską  
-  rozstrzygnięte zostały 2 przetargi na sprzedaŜ nieruchomości: 

10.12.2012 r. na sprzedaŜ nieruchomości przy ul. śeromskiego 10, 
17.12.2012 r. na sprzedaŜ nieruchomości przy ul. Zamkowej 4 
 

2. w zakresie dzierŜawy nieruchomości:  
- wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, 
- wystawiono 55 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierŜawę gruntów pod 

działalnością, 
-  sporządzono 1 aneks do umowy dzierŜawy 
 

3.   w zakresie podziałów nieruchomości: 
      - wydano 3 decyzje podziałowe na wniosek właścicieli nieruchomości, 
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      - wydano 1 decyzję odmawiającą zatwierdzenia podziału nieruchomości 
 
4.   w zakresie opłaty adiacenckiej wydano 3 decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej, w 

tym: 
2 decyzje z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

     1 decyzję z tytułu podziału nieruchomości    
 
Wydział Spraw Obywatelskich  

 
1. Zorganizowano i przeprowadzono Przegląd Spektakli Profilaktycznych dla uczniów 

sandomierskich Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych oraz dla podopiecznych 
Świetlic Socjoterapeutycznych z terenu Sandomierza; 

2. Zorganizowano program profilaktyki uzaleŜnień w formie koncertu muzycznego pt. 
„Dekalog jak dobry kompas” w wykonaniu Gabriela Fleszara przeznaczony dla 
młodzieŜy gimnazjalnej; 

 
 Referat Kultury, Sportu i Promocji  
 
Kultura 
 

1)1)1)1) 29.11.2012 r. – Spotkanie z dr n. med. gen. bryg. Zbigniewem Teterem – 
wydarzenie kulturalne z cyklu „Wybitni Sandomierzanie”, spotkanie poprowadził 
Krzysztof Burek - redaktor Zeszytów Sandomierskich; generał podzielił się z 
przybyłymi gośćmi wspomnieniami z lat szkolnych, czasów młodości i początków 
kariery zawodowej, w spotkaniu uczestniczyła najbliŜsza rodzina generała, spora 
grupa znajomych i przyjaciół oraz zaproszeni goście, sandomierski samorząd 
reprezentował Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza, dr n. med. gen. bryg. Zbigniew 
Teter studiował na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej im. 
Generała Dywizji Bolesława Szareckiego w Łodzi, uzyskując dyplom lekarza 
medycyny i stopień podporucznika WP, w 1991 roku Zbigniew Teter został powołany 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych na stanowiska wicedyrektora Centralnego 
Zarządu SłuŜby Zdrowia MSW i Głównego Inspektora Sanitarnego MSW, generał 
Teter jest współtwórcą przeprowadzonych reform resortowych słuŜb zdrowia, 
pomysłodawcą i realizatorem ratownictwa medycznego w ramach Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Państwowej StraŜy PoŜarnej, miejsce: Ratusz 
sandomierski, 

2)2)2)2) 3.12.2012 r. - Oficjalne rozpoczęcie działalności Mieszkania Treningowego w 
Sandomierzu – uroczystość przekazania kluczy do mieszkania w którym uczniowie z 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość śycia” dla Dzieci i MłodzieŜy 
Niepełnosprawnej będą zdobywali umiejętności do samodzielnego Ŝycia, w 
wydarzeniu uczestniczyły władze samorządowe, a takŜe przedstawiciele instytucji 
społecznych i kulturalnych, rodzice, opiekunowie oraz podopieczni, którzy otrzymali 
podziękowania za pracę i wkład w realizację projektu; Mieszkanie Treningowe, które 
zostało przekazane przez władze miasta na czas nieokreślony, ma 56 metrów 
kwadratowych powierzchni i znajduje się na Rynku Starego Miasta, Burmistrz 
Sandomierza przekazując klucze, Ŝyczył podopiecznym, aby Mieszkanie Treningowe 
pozwoliło na szybką i trwałą edukację w zakresie samodzielności i stało się 
przyczynkiem do zdobywania umiejętności w niezwykle waŜnych czynnościach Ŝycia 
codziennego, miejsce: Ratusz sandomierski, 
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3)3)3)3) 3.12.2012 r. – Spotkanie z pisarką Wiesławą Karczewską-Grabias – spotkanie z 
autorką ksiąŜki „Kroniki Sandomierskie”, organizatorem wydarzenia była 
sandomierska filia Świętokrzyskiego Klubu Amazonek, miejsce: sala konferencyjna 
Miejskiego Stadionu Sportowego,  

4)4)4)4) 4.12.2012 r. – Przegląd Spektakli Profilaktycznych - w wydarzeniu uczestniczyło 
osiem amatorskich zespołów teatralnych z sandomierskich szkół podstawowych i 
gimnazjalnych, a takŜe Świetlic Socjoterapeutycznych „Przystań” i „Bajka”; grupy 
rywalizowały między sobą prezentując spektakle związane z tematyką uzaleŜnień; 
komisja konkursowa zdecydowała się przyznać pierwsze miejsce i nagrodę główną 
grupie Teatralno – Plastycznej ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu, miejsce: 
Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej Sandomierskiego Centrum Kultury, 

5)5)5)5) 5.12.2012 r. – „Zgoda Sandomierska. Zgoda Braci – Zgoda Panów” – otwarcie 
wystawy poświęconej jednemu z pierwszych aktów ekumenicznych w Europie, 
„Zgoda Sandomierska, Zgoda Panów – Zgoda Braci” to dokument historyczny 
podpisany w 1570 roku podczas zjazdu sandomierskiego, w którym zawarto 
porozumienie pomiędzy luteranami, kalwinami a braćmi czeskimi, na wystawie 
przedstawiony został przebieg i następstwa zjazdu, a takŜe konteksty społeczne, 
sylwetki patronów idei zjednoczonej, organizatorów i uczestników zjazdu; ekspozycja 
ukazuje tło społeczne, religijne i artystyczne Sandomierza, który w okresie renesansu 
znajdował się u szczytu swojego rozwoju kulturalnego oraz gospodarczego, 
zgromadzono eksponaty wypoŜyczone z muzeów, bibliotek oraz kościołów z całego 
kraju między innymi egzemplarz Konfesji Sandomierskiej z 1574 roku, miejsce: Dom 
Długosza – Muzeum Diecezjalne, 

6)6)6)6) 6.12.2012 r. – „Wyścig do św. Mikołaja”  – w ramach mikołajkowego turnieju 
sportowego zostały rozegrane następujące konkurencje: „Zimowa rozgrzewka”, 
„Jazda na sankach”, „Art.”, „Zimowy transport” i „Spadające płatki śniegu”; w 
zawodach wzięły udział dziecięce reprezentacje sandomierskich szkół podstawowych, 
po pięciu konkurencjach najlepsza okazała się reprezentacja ze Szkoły Podstawowej 
nr 4, która zdobyła łącznie 32 punkty; wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 
okolicznościowe upominki a dla szkół zostały przekazane dyplomy oraz atrakcyjne 
nagrody rzeczowe, miejsce: Hala sportowa MOSiR, 

7)7)7)7) 7.12.2012 r. – Spotkanie ze św. Mikołajem w Sandomierzu – impreza mikołajkowa 
dla dzieci rozpoczęła się od zapalenia wielkiej 10 metrowej choinki przy Urzędzie 
Miejskim, uroczystej inauguracji dokonał Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza, 
który Ŝyczył wszystkim duŜo uśmiechu i radości  w mroźne, zimowe dni; wszystkie 
zgromadzone dzieci otrzymały słodkie wypieki oraz słodycze, w dalszej kolejności w 
Domu Katolickim odbył się program artystyczny, przygotowany przez aktorów sceny 
krakowskiej, 

8)8)8)8) 7.12.2012 r. – Spotkanie z kajakarzami z fundacji Marka Kamińskiego – 
spotkanie z uczestnikami kolejnej odsłony projektu „Zimowa Ekspedycja Wisła”, 
czterej kajakarze: Maciej Pełecha, Dionizy Szczudło, Marcin Kazubski oraz Łukasz 
Chołajczyk uczestniczą w spływie rzeką Wisłą liczącym ponad 900 km; Sandomierz 
był jednym z przystanków zimowej wyprawy, na spotkaniu w podziemiach 
sandomierskiego Ratusza kajakarze przedstawili główne załoŜenia ekspedycji, trasę 
wyprawy oraz dokumentację fotograficzną przebytych odcinków, chętnie takŜe 
odpowiadali na szereg pytań od osób zainteresowanych wiślaną tematyką, miejsc: 
Klub „Lapidarium”, 

9)9)9)9) 8.12.2012 r. – „Diamentowe i złote jubileusze par małŜeńskich”  – uroczystość 
odznaczenia sandomierskich małŜeństw medalami „Za Długoletnie PoŜycie 
MałŜeńskie”, dyplomy, medale oraz gratulacje w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej 
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Polskiej Bronisława Komorowskiego wręczył „złotym parom” Jerzy Borowski 
Burmistrza Sandomierza, miejsce: Ratusz sandomierski, 

10)10)10)10) 8.12.2012 r. – „Rockowe Mikołajki w Sandomierzu” – koncert rockowy 
zespołu „Leash Eye”, powstały w 1996 roku zespół wykonuje muzykę z pogranicza 
rocka i heavy metalu, miejsce: Klub „Lapidarium”, 

11)11)11)11) 11.12.2012 r. – Marsz „Stop przemocy” w Sandomierzu – marsz którego trasa 
biegła ulicami Starego Miasta, był manifestacją sprzeciwu wobec przemocy w 
rodzinie, jego uczestnikami byli przedstawiciele sandomierskiego samorządu, 
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, podopieczni sandomierskich świetlic 
socjoterapeutycznych, przedstawiciele policji, wojska, klerycy z WyŜszego 
Seminarium Duchownego, uczniowie z sandomierskich szkół oraz mieszkańcy miasta, 

1)1)1)1) 12.12.2012 r. – „Dekalog jako dobry kompas” - koncert muzyczny w wykonaniu 
znanego muzyka Gabriela Fleszara połączony z programem profilaktycznym, podczas 
spotkania utalentowany artysta opowiadał gimnazjalistom o swoich doświadczeniach 
związanych z wszelkimi patologiami oraz uzaleŜnieniami, interesujący monolog 
przeplatany był utworami muzycznymi, w spotkaniu uczestniczyła młodzieŜ szkolna  
z sandomierskich Gimnazjów nr 1 i 2, miejsce: Dom Katolicki,  

2)2)2)2) 14.12.2012 r. – „Porównania 21” – wernisaŜ wystawy prezentującej dorobek 
artystyczny środowiska plastycznego związanego z ziemią sandomierską, honorowy 
patronat nad wystawą objął Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza,  miejsce: Galeria 
Sztuki Współczesnej BWA, 

3)3)3)3) 14.12.2012 r. – „Szopki BoŜonarodzeniowe 2012” – wernisaŜ prac autorskich i 
rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą szopkę boŜonarodzeniową, autorami prac 
są podopieczni warsztatów terapii zajęciowej: "Tratwa” w Sandomierzu i 
Śmiechowicach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleczanowie, 
dodatkowo ocenione zostały szopki wykonane przez uczniów klas integracyjnych ze 
szkół podstawowych i gimnazjalnych w Sandomierzu i Dwikozach oraz uczniów II 
LO w Sandomierzu, wśród prezentowanych szopek znalazły się prace wykonane przy 
uŜyciu ceramiki, papieru, drewna, plastiku, podczas wernisaŜu nagrodzono autorów 
najpiękniejszych szopek, miejsce: galeria CKiR, 

4)4)4)4) 16.12.2012 r. – „Koncert świąteczny” – występ góralskiego zespołu „Turnioki”, 
uczestnicy koncertu mogli wysłuchać pięknych kolęd oraz Ŝywiołowej muzyki 
góralskiej w róŜnych aranŜacjach, miejsce: Dom Katolicki. 

 
Sport 
 

1) 6.12.2012 r. – „Mikołajkowe Zawody Sportowe w Sandomierzu”  – turniej 
pływacki dla uczniów sandomierskich szkół podstawowych, wszyscy młodzi 
zawodnicy biorący udział w zawodach otrzymali dyplomy i paczki od Świętego 
Mikołaja, najlepszym uczestnikom zostały wręczone medale, miejsce: Pływalnia 
Kryta „Błękitna fala”, 

2) 8.12.2012 r. – Mi ędzynarodowy Turniej Karate w Tarnowie – w turnieju 
uczestniczyli zawodnicy Sandomierskiego Klubu Karate, uzyskując bardzo dobre 
wyniki sportowe, Anna Statuch w kategorii kumite dziewcząt 14-15 lat + 55 kg oraz 
Bartłomiej Suska w kategorii kumite chłopców 16-17 lat – 65 kg osiągnęli najwyŜsze 
miejsca na podium, w turnieju startowało ponad 300 zawodników z 29 ośrodków 
krajowych i zagranicznych,  

3) 14.12.2012 r. – „Sandomierska Akademia Piłki Ręcznej Karola Bieleckiego” – 
cykl spotkań i treningów młodych zawodników piłki ręcznej    z Karolem Bieleckim – 
jednym z najlepszych polskich piłkarzy ręcznych, w treningu, zorganizowanym 
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podczas pierwszego spotkania ze znanym sandomierskim sportowcem, wzięli udział 
chłopcy z klas IV, V, VI sandomierskich szkół podstawowych, miejsce: Hala 
sportowa MOSiR.    

 
Promocja 
 

1) 12.2012 r. – „Świeć się na Święta z ENERGĄ” - plebiscyt na najpiękniejsze 
miejskie iluminacje świąteczne w Polsce, Sandomierz znalazł się w gronie miast z 
całego kraju, które walczą o tytuł najpiękniejszego w województwie, a w finale o tytuł 
najpiękniej przystrojonego na Święta miasta w Polsce, świąteczna zabawa „Świeć się” 
rozgrywa się za pomocą specjalnej platformy www.swiecsie.pl oraz poprzez profil 
„swiecsie” w serwisie Facebook.pl. 

2)  
Wydział Finansowy 

1. Wystawiono 23 tytułów wykonawczych dot. zobowiązań podatkowych - pod. od 
nieruchomości osób fizycznych i prawnych, 

2. Wystawiono 1230 upomnień podatkowych dot. pod. od nieruchomości i rolnego 
3. Wydano  7 decyzje w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej – osoby fiz., 
4. Podpisano z 9 zobowiązanymi umowy cyw-pr. 
5. Wystawiono 85 decyzji po zmianach wymiarowych dotyczących podatku od 

nieruchomości, rolnego. 
6. Wysłano postanowień 38 - wezwań m.in. do uzupełnienia braków formalnych 

podania, złoŜenia deklaracji  podatkowej, oraz przedłoŜenia dokumentów niezbędnych 
do rozpatrzenia podania, 

7. Wysłano 33 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat,. 
8. Wydano 84 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 

rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach. i 4 o pomocy De minimis 
9. Skierowano do Zespołu radców prawnych 20 sprawy celem skierowania do sądu. 

 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Wydział Organizacyjny Urząd Miejski Sandomierz 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta zaprosił Państwa Radnych do 
dyskusji. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Zapytał: za ile zostały sprzedane nieruchomości przy ulicy śeromskiego i  ulicy Zamkowej ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Po  konsultacjach z Panią Barbara Rajkowską – Naczelnikiem GGiR UM powiedział, Ŝe: 
- Nieruchomość przy śeromskiego 270 tys. zł,  przy Zamkowej – 505 tys. zł 
- W/w informacje zostaną podane do publicznej wiadomości. 
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Ad.  6 
 
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 
lata  2013-2026. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat projektu 
uchwały Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza.. 
  
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Andrzej Majewski – Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia pozytywna 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został odczytany.  
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXIV/256/2012 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013-2026. 
 
Ad. 6 
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2013 rok. 
 
Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o przystąpienie do  
uchwalenia budŜetu Miasta Sandomierza na 2013 rok zgodnie z przyjętą przez Radą Miasta 
procedurą. 
- zapytał Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika Miasta – o  powód przedłoŜenia Radnym 
II wersji projektu budŜetu na 2013 rok. 
 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta 
 
Powiedział, Ŝe przedłoŜona II wersja projektu budŜetu uwzględnia uwagi Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach. 
 
1) Odczytanie projektu uchwały budŜetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta. 
 
Pan Andrzej Bolewski – odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia budŜetu Miasta 
Sandomierza na 2013 rok. 
 
Następnie Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o zabranie 
głosu Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Miasta Sandomierza. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza przedstawił uzasadnienie do budŜetu na 2013 
rok – (jak w załączniku do protokołu) 
 
2. Odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie budŜetu’2013. 
 
PowyŜsze wnioski przedstawił Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza  
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3. Odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budŜetowej. 
 
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił Pan Cezary Gradziński  – Skarbnik 
Miasta. (jak w Załączniku do Protokołu) 
 
4. Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miasta o projekcie uchwały budŜetowej. 
 
Opinie do projektu BudŜetu’2013 przedstawili kolejno Przewodniczący komisji stałych Rady 
Miasta Sandomierza: 
Pan  Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – opinia pozytywna 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna (z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek) 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Ochrony Rodziny i Zdrowia – opinia 
pozytywna  
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna 
Pan Maciej Kuśmierz – Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej – opinia pozytywna 
Pan Marceli Czerwiński – Były Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki 
i Promocji Miasta Rady Miasta – opinia pozytywna  
 
5. Koreferat Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów 
 
          Opinię Komisji BudŜetu i Finansów oraz Koreferat Przewodniczącego Komisji BudŜetu 
i Finansów w sprawie projektu budŜetu Miasta na 2013 rok odczytał Przewodniczący  tej 
Komisji – Pan Andrzej Gleń. 
 
(jak w Załączniku do protokołu) 
 
6. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - zapytał o ewentualne wnioski, 
pytania i uwagi dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2013 rok. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, Ŝe wśród wniosków odczytanych przez Pana Marka Bronkowskiego – Zastępcę 
Burmistrza – nie było wniosków złoŜonych przez Radnych: Mirosława Czaję oraz Macieja 
Stępnia. 
 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe jeŜeli wnioski radnych nie zostały odczytane, to naleŜy przyjąć, Ŝe zostały 
uwzględnione w Załączniku do projektu budŜetu: Wykaz zadań do realizacji. 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Powiedział, Ŝe złoŜone wnioski nie zostały ujęte w budŜecie ’2013 i nie zostały odczytane. 
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Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, między innymi,  Ŝe: 
- Komisja BudŜetu i Finansów od 2 lat nie interesuje się wnioskami, które wpływają od 
radnych. 
- Apeluje do Burmistrza Sandomierza o przekazywanie ich do Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
Pan Andrzej Gleń 
 
Powiedział, Ŝe  poprosi Pana Burmistrza o przekazanie tego wykazu Komisji BudŜetu  
i Finansów. 
 
Pan Wojciech Czerwiec  
 
Powiedział: ”Chyba za rok.” 
 
Pan Andrzej Gleń  
 
„Nie, W tym roku.” 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, Ŝe „kilka spraw Go niepokoi”: 
- KaŜdy samorząd stopnia podstawowego wykonuje zadania zlecone przez Wojewodę (USC, 
ewidencja ludności, dowody osobiste), za które  Wojewoda płaci. 
- „Niestety płaci Ŝałośnie.” 
- Podobnie jak w przypadku oświaty te niedobory pokrywa Miasto ze swojego budŜetu. 
- Wiele samorządów zaczyna się buntować. 
- Czas zacząć protestować. 
 
Pan Jerzy Borowski 
 
Powiedział, Ŝe pieniędzy przekazywanych przez Wojewodę na ten cel wystarcza do miesiąca 
maja. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Kontynuując powiedział, Ŝe: 
- Niepokojące jest tzw. rolowanie długu (zaciąganie 9 mln zł, aby spłacić 5 mln zł) 
  „Dług dzisiaj zaciągany spłacą radni za dwie, trzy kadencje i moŜna sobie wyobrazić co  
    będą mówić o Radnych i Burmistrzu dzisiaj urzędującym.” 
- Niepokojące jest równieŜ zadłuŜenie na poziomie 40%. 
  Pozostaje równieŜ  pytanie: czy do powyŜszego  zadłuŜenia dodano zadłuŜenie jednostek  
  podległych Miastu tj. PGKiM, PEC (z opinii RIO wynikało, iŜ teŜ ma tego typu obawy) 
- Ma pytanie: czy została utworzona rezerwa na 1 300 000,00 zł ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
„Niech się Pan nie martwi.” 
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Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Martwi się, bo nie jest to li tylko problem Burmistrza. 
- UwaŜa, Ŝe na tego typu naleŜności  powinno się tworzyć rezerwę „Dowód, Ŝe na inne  
   naleŜności jest tworzona rezerwa „I Pan wie o czym mówię.” 
- Kolejna sprawa to zobowiązania naleŜne Miastu i chciałby wiedzieć, ile wynoszą zaległości  
   z tytułu nie zapłaconych czynszów itp. (windykacja naleŜności  to nie tylko problem gmin,  
   równieŜ np. problem banków). 
- Istnieje problem parkingów w Sandomierzu – Nie ma gdzie zaparkować w Sandomierzu. 
   „Robienie parkingów  mieszkańcom pod oknami nie jest rozwiązaniem problemu.” 
  Wydawało się, Ŝe wprowadzenie parkingów płatnych częściowo rozwiąŜe  sprawę –      
   Niestety: co prawda  przy Kościuszki juŜ moŜna zaparkować, ale ulica Puławiaków zrobiła  
   się jednokierunkowa i problem się pogłębił. 
   Jako radni nie zrobiliśmy nic, aby  rozwiązać problem miejsc parkingowych . 
- Kolejny problem to od wielu lat nierozwiązana sprawa Placu 3. Maja – „wizytówki  
   bezsilności  władzy w Sandomierzu”. 
   Pieniądze na Zieleniak nie rozwiąŜą sprawy.  
- Składa formalny wniosek  o przeniesienie  pieniędzy przeznaczonych na park (który  
   niewątpliwie wymaga modernizacji - są jednak sprawy waŜniejsze) i przeniesienie ich  na    
   uporządkowanie Placu 3. Maja. 
 
Pan Krzysztof NiŜyński 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Jest to kolejny nieprzemyślany projekt budŜetu czego przykładem jest przeznaczenie - w 
dobie kryzysu - duŜej kwoty pieniędzy na rewitalizację parku. 
- Pakiet wniosków składanych przez radnych co roku pozostaje  bez odzewu. 
- Protesty mieszkańców  ulicy 11. Listopada związane z przebudową tej ulicy. 
- Radni Klubu Platformy Obywatelskiej nie poprą tego budŜetu. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Ma przed sobą wnioski złoŜone do budŜetu ’2013 roku, które nie zostały ujęte w projekcie 
budŜetu, nie ma ich równieŜ wśród wniosków nie uwzględnionych w budŜecie. 
- Jego zdaniem projekt budŜetu jest nieczytelny  np. „ciąg pieszy ulica Kręta w dół Henryka 
Sandomierskiego” – budowa ciągu?  Rozbiórka ciągu ? 
- W poprzednim budŜecie były pieniądze na kanalizację ulicy Kwiatkowskiego – „gdzie się 
podziały?” 
- Zaplanowano na rewitalizacje Parku Miejskiego  1 200 000 zł - a gdzie inwestycje tworzące 
miejsca pracy, aby mieszkańcy nie uciekali z Sandomierza? 
- Co z budową dworca autobusowego w Sandomierzu – wizytówki Miasta ? 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Prosi, aby wnioski do budŜetu złoŜone przez radnych się odnalazły. 
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- Burmistrz  powiedział, Ŝe w budŜecie ’2013 zaplanowano 800 000,00 zł na budowę 
kanalizacji – radny prosi o wskazanie, gdzie się te pieniądze znajdują ? 
- PowyŜsze fundusze to zaledwie kropla w morzu potrzeb - Sandomierz w znacznej części nie 
jest skanalizowany. Miasto wykazuje za małą determinację jeŜeli chodzi o tę inwestycję. 
- WciąŜ wraca sprawa monitoringu – zwłaszcza w kontekście ostatnich  tragicznych wydarzeń 
w Sandomierzu. 
- Nadchodzi kryzys i wiele przedsiębiorstw ogranicza swoje budŜety, liczą kaŜdą złotówkę – 
a w budŜecie Miasta Sandomierza widać wyraźny wzrost na administrację – Radny apeluje o 
oszczędności. 
- Wnioskuje o rozpoczęcie modernizacji Placu 3.Maja w porozumieniu z kupcami. 
 
Pan Zbigniew Rusak 
 
Powiedział - odpowiadając na wniosek Pana Janusza Sochackiego, Ŝe: 
- Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej , Handlu i Usług  była podnoszona sprawa 
Placu 3.Maja. 
- Wydawanie pieniędzy podatników byłoby powaŜnym błędem – Plac wymaga duŜych 
nakładów i naleŜy pozyskać inwestora strategicznego. 
- Popiera rewitalizację Parku i „cieszy się”, Ŝe ta inwestycja będzie realizowana. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Cieszy się, Ŝe Radny się cieszy. 
- Bezsensem jest burzenie nowej nawierzchni ulicy Topolowej, aby robić kanalizację. 
- Zapytał Radnego – Pana Zbigniewa Rusaka: Czy spowodowanie usunięcia blaszanych bud z 
Placu 3.Maja, wyegzekwowanie od kupców zaległych kwot i uprzątnięcia stanowisk wiąŜe się 
z duŜymi pieniędzmi ? 
 
Pan Andrzej Bolewski  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie chce polemizować z radnymi. 
- Na posiedzeniach komisji moŜna było zgłaszać swoje pomysły do budŜetu. 
- Nie jest to budŜet marzeń i z całą pewnością nie spełnia oczekiwań mieszkańców. 
- BudŜet jest ostroŜny „jeŜeli chodzi o inwestycje”. 
- NaleŜy przywrócić pierwotną funkcję  Placu 3. Maja. 
   Radny powiedział równieŜ o: 
- Zabezpieczeniu przeciwpowodziowym  Sandomierza. 
- O walce z bezrobociem i wypracowaniu mechanizmów powodujących wzrost stanowisk 
pracy. 
- O kosztach zarządzania gminą. 
 
Pan Michał Saracen 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Prosi, aby uchwalenie budŜetu w  grudniu miało przełoŜenie na wcześniejsze uruchomienie  
   pieniędzy dla „beneficjentów, Klubów Sportowych” itd. 
- W ubiegłym roku  teŜ uchwalono budŜet wcześniej i niczego to nie zmieniło. 
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Pani M. R.*) – Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała - zwracając się do Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza Ŝe: 
- Mieszkańcy ulicy 11. Listopada prosili o spotkanie z  Panem Burmistrzem i „Dlaczego 
Burmistrz się boi”. 
- Pan Burmistrz nie traktuje powaŜnie Mieszkańców, traktuje  Ich  „jak folwark”. 
- Na sesji „znalazła się przypadkowo”, ale to co się wydarzyło aŜ Ją „zatkało”. 
- Kilka lat temu konsultowano tego typu sprawy z zainteresowanymi. 
Zapytała: Czy to prawda, Ŝe Miasto kupiło choinkę za 40 tys. zł ? 
Zdaniem Mieszkanki naleŜy w pierwszej kolejności przeznaczyć pieniądze na przedszkola, 
szkoły i opiekę społeczna. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Jak Radny zgłasza wniosek, to naleŜy wskazać źródło finansowania. 
Zwracając się do Pani M. R.*) – Ŝe nie boi się Mieszkańców ulicy 11. Listopada.  
- Jest to kolejna propozycja do wglądu w TI, którą poddaje pod dyskusję. 
- JeŜeli nie zostanie osiągnięty consensus, to „nic nie będzie robione”. 
 
Pani M. R.*) 
 
Powiedziała, Ŝe Mieszkańcy złoŜą wniosek o odwołanie Pana Wiesława Polaka – Naczelnika 
Wydziału Urbanistyki i Architektury. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie forsował swoich wniosków, bo nie było ich w projekcie budŜetu. 
- Pieniądze proponuje wziąć z rewitalizacji  Parku  Miejskiego – Nie jest to pilna inwestycja, 
bo Mieszkańcy mają juŜ Park Piszczele, Bulwar Piłsudskiego, deptak na Podwalu. 
- Park teŜ trzeba zrobić, ale dzisiaj mieszkańcy nie mają chodników, oświetlenia, kanalizacji. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił Radnego – Pana Janusza 
Sochackiego – o przypomnienie wniosku. 
 
Pan  Janusz Sochacki 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Nie otrzymał odpowiedzi na temat potrzeby tworzenia rezerwy. 
- Wniosek dotyczy przeniesienia kwoty z rewitalizacji Parku Miejskiego i przeznaczenie jej      
   na Plac 3. Maja. 
- Rada moŜe dokonać zmian w budŜecie, wskazując źródło finansowania. 
 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Miasta  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Wszystko zostało przedyskutowane, opinie zostały wyraŜone. 
- Pan Janusz Sochacki uczestniczył w komisjach, ”a teraz chce burzyć budŜet”. 
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Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Nie chce niczego burzyć. 
- Ma prawo zapytać: czy w stosunku do naleŜności powinna być utworzona rezerwa? 
 
Burmistrz Sandomierza  
 
„Nie ma takiej moŜliwości, aby tworzyć rezerwę.” 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
- Poprosił o zapisanie w protokole z dzisiejszej sesji stanowisko Burmistrza, Ŝe nie ma 
potrzeby utworzenia rezerwy na naleŜności:  roszczenie w wysokości 1 300 000,00 zł 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń  Pan  Marceli Czerwiński  
– Zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez radnego – 
Pana Janusza Sochackiego 
   Wynik głosowania: 5 „za”, 9 „przeciw”, 3 osoby „wstrzymały się” od głosu (2 osoby nie 
głosowały) - wniosek nie został uwzględniony. 
 
- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Sandomierza na 2013 rok z 
uwzględnieniem w/w poprawek. 
Wynik głosowania: 11 „za”, 0 „przeciw”, 8 osób „wstrzymało się”  od głosu  
Pan Marceli Czerwiński  stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza 11 głosami „za”, przy  8 
głosach „wstrzymujących się”  uchwaliła budŜet na 2013 rok podejmując  
 
                                                     Uchwałę Nr XXIV/257/2012  

w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2013 rok. 
 
Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady Miasta: pogratulował Panu Burmistrzowi  
oraz osobom pracującym nad projektem budŜetu na 2013 rok Ŝycząc  jego realizacji. 
 
- Ogłosił 10. minutową przerwę. 
 
Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do realizacji  kolejnego  punktu 
Porządku obrad XXIV  sesji Rady Miasta. 
 
Ad. 7 
 
Podjęcie uchwały  zmieniającej  uchwałę Nr III/8/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
22 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady 
Miasta Sandomierza. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisję 
merytoryczną Rady Miasta Sandomierza 
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Pan Andrzej Majewski – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego 
Turystyki i Promocji – powiedział, Ŝe Członkowie Komisji desygnowali Pana Marcina Marca 
na Przewodniczącego tej komisji.  
Pan Marcin Marzec wyraził zgodę na pełnienie taj funkcji. 
 
Pan Marceli Czerwiński  - Przewodniczący Rady Miasta - wobec braku głosów w dyskusji 
poddał  pod głosowanie projekt uchwały przedłoŜony przez Burmistrza Sandomierza 
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się” od głosu (2 osoby nie 
głosowały) 
Radny – Pan Marek Jarema – nieobecność usprawiedliwiona 
Pan Przewodniczący stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXIV/258/2012 
zmieniającej  uchwałę Nr III/8/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2010 
roku w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Ad. 8  
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/10/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku  
w sprawie powołania Komisji BudŜetu i Finansów jako komisji stałej oraz 
zatwierdzenia  jej składu  osobowego. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- Odczytał § 1 projektu uchwały wyjaśniający potrzebę  jej podjęcia. 
- W związku z brakiem zgłoszeń zamknął dyskusję  
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie  i na podstawie  wyniku głosowania: 
16 „za”, 0 „przeciw”, 0   „wstrzymała się” od głosu, 2 osoby nie głosowały - stwierdził 
podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 
                                               Uchwały Nr XXIV/259/2012 
zmieniającej uchwałę  Nr III/10/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania 
Komisji Bud Ŝetu i Finansów jako komisji stałej oraz zatwierdzenia jej składu  
osobowego. 
 
Ad.  9 
 
Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz  na 
realizację zadania pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego i obiektów 
towarzyszących zlokalizowanych przy I Liceum Ogólnokształcącym Collegium 
Gostomianum, ul. Długosza 7  w Sandomierzu”. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - 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 go pozytywnie. 
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Pan Andrzej Majewski  – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty , Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna 
 
Na prośbę Przewodniczącego Rady Miasta Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta, 
przedstawił zebranym dane liczbowe dot.  projektu uchwały. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - wobec braku głosów w dyskusji 
poddał  pod głosowanie projekt uchwały  
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 2 osoby nie 
głosowały.  
Pan Przewodniczący stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXIV/260/2012 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz  na realizację zadania 
pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego i obiektów towarzyszących  
zlokalizowanych przy I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum, ul. 
Długosza 7  w Sandomierzu”. 
 
Ad. 10  
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 rok 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - 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 Andrzej Majewski  – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wobec braku  głosów  
w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania: 16 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 2 osoby nie głosowały 
stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXIV/261/2012 
w sprawie zmian w budŜecie  miasta na 2012 rok 

 
Ad. 11 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2012 
rok.  

 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Majewski – Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu - opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe komisja  
której przewodniczy rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
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Wobec braku głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta -   
poddał pod głosowanie w/w uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 16 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 2 osoby nie głosowały  
- i stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                            Uchwałę Nr XXIV/262/2012 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na  2012 rok. 
 
Ad. 12 
 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego.   
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe komisja  
której przewodniczy rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała negatywnie. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady 
Miasta - poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników 
głosowania:  11 „za”, 0 „przeciw”, 5  „wstrzymujących się” , 2 osoby nie głosowały. 
- stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 

Uchwałę Nr XXIV/263/2012 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 
Ad. 13 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na 
Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zgłosiła wniosek dot. obniŜenia 
opłat. 
Następnie Przewodniczący Komisji odczytał wniosek komisji. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Zapytał: - W jakiej wysokości były dotychczasowe opłaty i czym podyktowany jest ich 
wzrost ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Opłaty na Cmentarzu Komunalnym nie były podnoszone od czasu  ich przyjęcia. 
- Nie uwaŜa, Ŝe kwota 600 zł jest wysoka, na Cmentarzu Katedralnym opłata wynosi 7 tys. zł. 
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- Były sygnały, Ŝe naleŜy podnieść estetykę Cmentarza. 
- Pieniądze z w/w opłat zostaną przeznaczone na poprawę infrastruktury: wykonanie alejek, 
remonty itd. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, Ŝe: 
-  Omawiana sprawa dotyczy w zdecydowanej większości dotyczy ludzi starszych i często 
niezbyt majętnych. 
- Dwuosobowy grób to koszt 1200 zł + dodatkowo jak czytamy 700 zł. 
- UwaŜa, iŜ ceny za miejsce na Cmentarzu naleŜy podnosić, ale systematycznie - A nie 
drastycznie, jak w tym przypadku. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Porównanie Cmentarza  Komunalnego z Cmentarzem Katedralnym uwaŜa za niestosowne. 
- Cmentarz Komunalny jest z załoŜenia dla ludzi o przeciętnych dochodach. 
- Ma nadzieję, Ŝe pozyskanie pieniądze przez PGKiM Miasto będzie kontrolować. 
- Oczekuje od Pana Burmistrza rozliczenia „punkt po punkcie”z dotacji przyznanych 
Stowarzyszeniom. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Są plany zakupu ziemi i poszerzenia Cmentarza, ale koszt zakupu jest wysoki i ”nie 
wiadomo skąd  Miasto na to weźmie pieniądze.” 
-  Wójtowie ościennych gmin nie mają takich problemów jak Sandomierz – bowiem duŜa 
część zmarłych z tych gmin spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu. 
- Przypomina, Ŝe Cmentarz Komunalny „ma swoje obowiązki” – JeŜeli kogoś nie stać na  
pochówek, to za pogrzeb zapłaci Gmina (za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej) 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Cmentarz Komunalny „się dusi”  i dobrze, Ŝe jest rozbudowywany. 
- Ma wątpliwości czy pieniądze na utrzymanie bieŜące Cmentarza powinny pójść na wykup 
terenów. 
- Jego zdaniem, to Miasto powinno wyłoŜyć pieniądze na zakup ziemi. 
- Ma okazje bywać na cmentarzach i niewątpliwie Cmentarz Komunalny w Sandomierzu 
   jest zaniedbany. 
- Podstawową bolączką jest brak domu pogrzebowego: na Cmentarzu Komunalnym naleŜy  
   taki dom wybudować. 
- Wzorem innych Cmentarzy naleŜy np. wydzierŜawić niewielki teren i umoŜliwi ć   
prowadzenie przy Cmentarzu powstanie estetycznych sklepików z kwiatami, zniczami itd. 
- Kolejnym tematem do załatwienia w najbliŜszym czasie – przed którym nie uciekniemy – 
jest wybudowanie muru na urny (przybywa zwolenników kremacji) 
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Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes PGKIM 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Opłaty pobierane za miejsce na cmentarzu wpływają do kasy Miasta. 
- Jak Państwo Radni chcą kontrolować te pieniądze, to nie w PGKiM. 
 
Pan Jerzy Borowski 
 
Powiedział, Ŝe za te opłaty utrzymywany jest porządek na Cmentarzu, wywoŜone są śmieci 
itd. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - zamknął dyskusję, poddał pod 
głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników głosowania: 15 „za”, 0 
„przeciw”, 3  „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                             Uchwałę Nr XXIV/264/2012 
Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na 
Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu 
 
Ad. 14 
 
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. wykonywania usług w zakresie 
administrowania Cmentarzem Komunalnym w Sandomierzu 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza -  poprosił o opinie 
komisje merytoryczne Rady Miasta  
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe komisja  
której przewodniczy rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie.  
Pan Zbigniew Rusak  – Przewodniczący Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod głosowanie projekt uchwały 
i na podstawie wyników głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 

Uchwałę Nr XXIV/265012 
w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Sandomierzu Spółka z o.o. wykonywania usług w zakresie administrowania 
Cmentarzem Komunalnym w Sandomierzu 
 
Ad.15 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza -  
poprosił o opinie komisje merytoryczne  Rady Miasta 
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Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe komisja  
której przewodniczy rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie.  
Pan Zbigniew Rusak  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w/w 
uchwały  
i na podstawie wyników głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 

Uchwałę Nr XXIV/266/2012 
w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

 
Ad. 16 
 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do obiektów  
uŜyteczności publicznej w Sandomierzu: Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Bramy 
Opatowskiej 
 
Pan Marceli Czerwiński – 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 Andrzej Bolewski  
 
Zapytał: Kto z ramienia Urzędu Miejskiego będzie prowadził obsługę Bramy Opatowskiej i 
Trasy Podziemnej ? 
 
Pan Jerzy Borowski  
 
Powiedział, Ŝe: 
- Obsługę będzie prowadziło Sandomierskie Centrum Kultury. 
- Ma nadzieję, Ŝe teraz będzie wiadomo: ilu w Sandomierzu jest turystów. 
 
Janusz Sochacki  
 
Zapytał: Czy SCK ma w swoim Statucie zapis pozwalający na prowadzenie takiej 
działalności ? 
 
Pan Jerzy Borowski 
 
Powiedział, Ŝe jest przygotowywana zmiana w Statucie SCK. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały  
 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „ wstrzymujących  się ”  od głosu  



 22 

- Stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jednogłośnie podjęła  
 
                                                     Uchwałę Nr XXIV/267/2012 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do obiektów uŜyteczności publicznej  
w Sandomierzu: Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Bramy Opatowskiej 
 
Ad. 17 
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 
lata  2013 – 2015 w Gminie Sandomierz 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta : 
- Powiedział, Ŝe za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie zostanie  odczytany. 
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne  Rady Miasta. 
 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia – powiedziała, Ŝe komisja której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały 
pozytywnie. 
 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny Urzędu 
 
Poprosiła Państwa radnych o wyraŜenie zgody na poprawienie błędnego zapisu w podstawie 
prawnej (jest „ustęp”, ma być „punkt”) - Rada Miasta Sandomierza wyraziła zgodę. 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały 
i na podstawie wyników głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 
                                               Uchwałę Nr XXIV/268/2012 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata  2013 – 2015 w 
Gminie Sandomierz 
 
Ad.18  
 
Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania  dotychczasowej  taryfy  
dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni 
zanieczyszczonych o trwałej  nawierzchni do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na 
terenie miasta Sandomierza 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - 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 – powiedział, Ŝe komisja  
której przewodniczy rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie  
i przegłosowała wniosek o  zmniejszenie stawki z 0,13 zł na 0,10 zł. 
Pan Zbigniew Rusak – Opinia pozytywna 
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, Ŝe: 
- JeŜeli Państwo Radni obniŜą podatki, to Prezes PGKiM nie będzie miał z czego zapłacić 
podatków. 
- Prezes PGKiM przedstawi informację na temat dotychczasowych dokonań oraz  
poinformuje co jeszcze  pozostało do wykonania. 
 
Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes PGKiM 
 
Powiedział, między innymi: 
-  śe dotychczasowa kwota 0,13 zł jest kwotą wystarczająca na utrzymanie infrastruktury, 
wszelkie remonty, udroŜnienia, wymianę studzienek itd. 
- O stawianych Przedsiębiorstwu wymaganiach i ewentualnych konsekwencjach obniŜenia 
stawki. 
 
Zbigniew Rusak 
 
Powiedział, Ŝe; 
- Kwota 0,03 zł  - to nie są Ŝadne pieniądze. 
- Stawia wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe przed wnioskiem 
prosił o głos  Radny – Pan Andrzej Bolewski 
 
Pan Andrzej Bolewski  
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- MoŜe dla Pana Zbigniewa Rusaka „to nie są Ŝadne pieniądze”. 
- Co roku ta kwota będzie podnoszona  i „tylko patrzeć jak  dojdziemy do złotówki” 
- Nie wszystkie gminy naliczają ten haracz. 
- Od czasu powodzi prosi o wyremontowanie ulicy Baczyńskiego (nie oczyszczane 
studzienki, kanalizacja burzowa ) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Poddał pod głosowanie wniosek formalny Pana Zbigniewa Rusaka o zamknięcie dyskusji 
Wynik głosowania:10 „za”, 4 „przeciw”, 
- Zamknął dyskusję. 
- Poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały 
i na podstawie wyników głosowania: 11 „za”, 3 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” , 2 osoby 
nie głosowały 
- stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 
                                               Uchwałę Nr XXIV/269/2012 
w sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania  dotychczasowej  taryfy  dla zbiorowego 
odprowadzania  ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o 
trwałej  nawierzchni do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta 
Sandomierza 
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W odpowiedzi na głosy z sali dotyczące  wniosku  Komisji BudŜetu i Finansów Pan Marceli 
Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe Pan Andrzej Gleń odczytał  
wniosek komisji, ale nie złoŜył wniosku formalnego w tej sprawie. 
 
 
Ad. 19 
 
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy róŜne. 
  
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił Komunikaty - jak 
niŜej: 
- Pismo z Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach dotyczące oświadczenia  majątkowego  
radnego – Pana Macieja Skorupy otrzymał po ostatniej sesji o godzinie 14.30. 
Ze względu na  tajemnice skarbową nie moŜe ujawnić treści pisma. 
- Przedstawił korespondencję kierowaną do Przewodniczącego Rady Miasta w tym, między 
innymi: 
          -  Zaproszenie na Zgromadzenie Ekologicznego Związku gmin Dorzecza Koprzywianki  
          – Radę Miasta będzie reprezentował  Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji  
             Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
          - Zaproszenie na  spotkanie z Członkami Związku  Armii Krajowej 
          - Zaproszenie od Pana Burmistrza na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 21  
             grudnia o godzinie 9. w Ratuszu. 
- Odczytał Ŝyczenia  świąteczne, których adresatem  była Rada Miasta Sandomierza. 
- Powołując się na uchwałę Rady Miasta Sandomierza z 2006 roku  powiedział, Ŝe  Radnemu,  
  który opuści posiedzenie  komisji lub sesji zostanie potrącone 20% diety. 
  (Jeszcze nie wie na co pójdą te pieniądze) 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
- Zapytał: Jakim prawem Przewodniczący Rady  ma zamiar decydować czy  udział radnego 
   w komisji będzie płatny czy nie – O tym  decyduje przewodniczący komisji. 
- Powiedział, Ŝe jeŜeli Radny nie przyjdzie na sesję Przewodniczący Rady ma prawo nie  
   usprawiedliwić nieobecności.  
 
Pan Marceli Czerwiński  - Przewodniczy Rady Miasta - stwierdził, Ŝe tak właśnie powiedział. 
 
Ad. 20 
 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy róŜne. 
 
 
Pan Andrzej Gleń  
 
Powiedział, Ŝe członkowie Komisji BudŜetu i Finansów złoŜyli wniosek  o zakup laptopów 
dla radnych. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, Ŝe: 
- Apeluje do Przewodniczących Komisji Rady Miasta Sandomierza  o zwoływanie  komisji  
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   z   kilkudniowym wyprzedzeniem (nie wszyscy Radni są emerytami i  rencistami) 
-  Posiedzenia wspólne komisji – po 2 lub 3 komisje – powoduje  „chaos totalny”. 
- Często na komisji nie ma quorum. 
 
Pan Wojciech Czerwiec  
 
Zapytał w imieniu nieobecnego Radnego – Pana Macieja Skorupy o stanowisko UKS w 
sprawie Oświadczenia majątkowego Pana Macieja Skorupy. 
 
  Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe: 
- Pismo z UKS jest opatrzone klauzulą tajności. 
- Sprawę konsultował z prawnikami. 
- Treść dokumentu moŜe przedstawić tylko  Radny – Pan Maciej Skorupa. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, Ŝe poprzedni Przewodniczący Rady Miasta  przedstawił wnioski  UKS i nie było 
Ŝadnych uchybień w tej sprawie. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, między innymi, Ŝe: 
- Niewątpliwie najlepiej by było, gdyby to Pan Maciej Skorupa  skserował dokument x 21 
 i przedstawił Radnym (adresy, numery moŜna zaciemnić) 
- Podtrzymuje wniosek, który składał do UKS  i mówienie, Ŝe w opinii USK nie ma uwag do 
Oświadczenia Radnego – Pana Macieja Skorupy jest pomawianiem  mówiącego te słowa. 
- W przypadku Pana Ryszarda Lewandowskiego ujawnił następujący zapis. 
 „Informacja o podaniu nieprawdy przez Pana Ryszarda Lewandowskiego  w Oświadczenie  
majątkowym na 8.12.2010 nie znalazła potwierdzenia w w/w dokumentach.” 
- Wystarczy, Ŝe Pan Maciej Skorupa przedstawi zapis – jak wyŜej -  w swoim dokumencie. 
- Wniosek Komisji BudŜetu i Finansów o zakup laptopów uwaŜa za niepowaŜny - KaŜdy  
   Radny za miesięczną dietę moŜe kupić sobie przyzwoity laptop. 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, ze nie uzyskał odpowiedzi na pytanie.  
 
Pan Marceli Czerwiński  - Przewodniczący Rady Miasta  powiedział, Ŝe; 
- Pan Andrzej Gleń przedstawił wniosek Komisji BudŜetu i Finansów (nie był to jednak 
wniosek formalny) 
- Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji złoŜył Pan Zbigniew Rusak. 
- Autopoprawki Burmistrza nie było. 
 
Pan Marcin Gabrek – Redaktor „Radia Leliwa” 
 
- Powiedział, Ŝe Prezes Wydawnictwa Samorządowego – na sesji w maju – zapowiedział  
dostarczenie Radnym sprawozdania z działalności za poprzedni rok. 
- Zapytał: Czy Komisja zapoznała się z tym Sprawozdaniem ? 
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Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, Ŝe zapozna się ze 
sprawą i udzieli odpowiedzi w najbliŜszym czasie. 
 
 
 
Ad. 21 
                          Zamknięcie obrad. 
 
 
 Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie 
Porządku obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XXIV sesję Rady Miasta 
Sandomierza. 
  
                                                      
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
 
                                                                                                Marceli Czerwiński                                
                                                                                                Przewodniczący 
                                                                                                Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                  
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze 
zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – 
j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
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