
 

Protokół nr 40 
z XL Sesji Rady Miasta Sandomierza 
28 października 2009 roku – Ratusz 

 
 
Godz. rozpoczęcia sesji – 14.00 
Godz. zakończenia  sesji – 19.40 
 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta – Pan Tadeusz Frańczak. 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył XL sesję 
Rady Miasta oraz 
- Podziękował raz jeszcze Państwu Radnym oraz Panu Burmistrzowi za życzenia imieninowe, 
- Powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza 
Sandomierza wraz z Zastępcą: Panem Markiem Bronkowskim, Panią Tamarę Sochę - 
Skarbnika Miasta, dyrektorów podległych, współpracujących z Urzędem Miasta jednostek: 
przedstawiciela PGKiM-u – Prokurenta – Pana Grzegorza Gawrona, Prezesa PEC-u – Pana 
Leszka Kawiorskiego,  Pana Marka Kwitka – Posła na Sejm RP, Księży Proboszczów 
Sandomierskich Parafii. 
 
Serdecznie powitał zaproszonych przedstawicieli Sandomierskich Zespołów Opieki 
Zdrowotnej,: Panią doktor Jolantę Ziębę, Panią Tomalską, Panią Dorotę Serzysko, Pana 
Mariana Koplińskiego - projektanta Studium, Pana Wojciech Dumina - Dyrektora 
Sandomierskiego Centrum Kultury,  Panią Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
 
W sesji uczestniczyli również: 
Pan Leszek Komenda  – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Pani Bernadetta Marek-Fołta – Radca Prawny 
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami 
Pani Barbara Rożek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Opieki Społecznej 
Pan Grzegorz Cież – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego 
Pani Dorota Drozdowska – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Pan Marian Zwierzyk – Komendant Straży Miejskiej  
 
W  XL sesji udział wzięło udział 21 Radnych Rady Miasta Sandomierza - 
jak w załączonej liście obecności. 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady  Miasta Sandomierza, stwierdził quorum – 
Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały. 
 
Ad. 2 
Powołanie sekretarza obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan Tadeusz Frańczak - poprosił o dokonanie wyboru 
sekretarza dzisiejszej sesji Rady Miasta i zaproponował kandydaturę Pana Krzysztofa 
Kandefera – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.  
W związku z brakiem innych zgłoszeń poddał pod głosowanie w/w kandydaturę. 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się od głosu” (2 osoby nie 
głosowały) 



 

 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Krzysztof Kandefer został sekretarzem dzisiejszych 
obrad. 
 
Ad. 3  
Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta, zapytał o ew. uwagi i wnioski do 
przedstawionego Porządku obrad XL sesji Rady Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do Porządku obrad dzisiejszej sesji dwóch projektów 
uchwał: 

1. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (projekt uchwały został dopracowany) 
2. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich 

Sandomierza” (co pozwoli ubiegać się ośrodki pomocowe oraz zdobycie dodatkowych 
punktów przy ubieganiu się o dotację na zakup autobusów) 

 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – zaproponował: 
- Zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji  punktu 13. „Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę Nr III/8/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie 
zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza” – z uwagi na 
fakt, iż członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług na ostatnim 
posiedzeniu Komisji nie dokonali wyboru nowego Przewodniczącego tej komisji. 
- Po konsultacji z Panem Burmistrzem przeniesienie  dwóch punktów Porządku obrad: 
 

• Jako punkt 4. Informacja o  funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej oraz 
Szpitala Powiatowego w  Sandomierzu. 

• Jako punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza 
uchwalonego Uchwałą Nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 
lutego 2000 r. – II etap. 

- Poprosił o poprawienie – w przypadku dwóch projektów uchwał na stronie 12. i 13.  -    
zamiast Uchwała Burmistrza Sandomierza powinno być Uchwała Rady Miasta Sandomierza. 
 
Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski dot. zmian  
w Porządku obrad sesji: 
 
1.Zdjęcie punktu 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/8/2006 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia przewodniczących 
komisji stałych Rady Miasta Sandomierza 
Wynik głosowania:  15. „za”,  1 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się”, 1 osoba nie głosowała.- 
Punkt został zdjęty. 
 
2.Przesunięcie: 
-Jako punkt 4. Informacja o  funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej oraz Szpitala 
Powiatowego w  Sandomierzu. 



 

- Jako punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr 
XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 r. – II etap. 
Wynik głosowania:  15. „za”,  1 „przeciw’, 4 „wstrzymujących się”, 1 osoba nie głosowała - 
Punkty zostały przesunięte. 
 
3. Wprowadzenie projektów uchwał zgłoszonych przez Pana Burmistrza 
- Podjęcie uchwały  w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 
Wynik głosowania:  20 „za”,  0 „przeciw’, 0 „wstrzymujących się”, 1 osoba nie głosowała. 
Wprowadzono jako punkt 13. Porządku obrad 
 
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów 
Miejskich Sandomierza”  
Wynik głosowania:  20. „za”,  0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 1 osoba nie głosowała - 
Wprowadzono jako 14. Porządku obrad sesji. 
 
Następnie Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie 
Porządek obrad uwzględniający wszystkie przegłosowane – jak wyżej – wnioski 
(przypominając, że począwszy od punktu 14. pozostałe punkty ulegają przesunięciu „w dół”. 
Wynik głosowania: 20. „za”,  0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 1 osoba nie  głosowała. 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta, stwierdził przyjęcie przez Radę 
Miasta Porządku obrad XL sesji - jak niżej:  
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Powołanie sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Informacja o  funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej oraz Szpitala 

Powiatowego w  Sandomierzu. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza uchwalonego 
Uchwałą Nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 r. – II 
etap. 

6. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
7. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o złożonych Oświadczeniach 

majątkowych.  
8. Interpelacje  i  zapytania Radnych 
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o złożonych Oświadczeniach 

majątkowych  Radnych. 
11. Informacja o działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 
12. Podjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia odwołania z funkcji Przewodniczącego 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów 

Miejskich Sandomierza” 
15. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok  
16. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok   



 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 
rok 

18. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół  
i placówek niepublicznych działających na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz. 

19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne. 
20. Zamknięcie obrad.                                                           

 
Ad. 4 
Informacja o funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej oraz Szpitala 
Powiatowego w  Sandomierzu 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta, powiedział, że: 
- Powyższy punkt Porządku obrad wynika z przyjętego Planu pracy Rady Miasta 
Sandomierza na 2009 rok. 
- Zwrócił się do szefów poszczególnych placówek niepublicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej oraz do Dyrektora sandomierskiego szpitala z prośbą o uczestnictwo w dzisiejszej 
sesji oraz  przedstawienie informacji dotyczących  działalności, sukcesów, oczekiwań i ew. 
problemów. 
- Powitał  raz jeszcze przybyłych lekarzy: Panią  Jolantę Ziębę, Panią Dorotę Serzysko, Panią 
Teodorę Tomalską oraz Pana Marka Kaczmarskiego. 
- Poprosił zaproszonych gości o zabranie głosu. 
 
Pani Dorota Serzysko -  Przychodnia „Rodzina” 
 
Powiedziała, między innymi, że: 
- Przychodnia „Rodzina” funkcjonuje jako zakład niepubliczny od 1999 roku. 
- Przychodnia Rodzina ma pod stałą opieką 11 tysięcy pacjentów – dorosłych i dzieci. 
- Przychodnia zatrudnia 15 osób na pełnym etacie oraz 4 osoby w mniejszym wymiarze 
godzin. 
- Przychodnia mieści się w budynku należącym do Urzędu Miasta – budynku, który został 
wyremontowany, ocieplony, wykonano również podjazd dla niepełnosprawnych, poradnie  
internistyczne mieszczą się na piętrze. 
 
Pani Jolanta Zięba – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” 
 
Powiedziała, między innymi, że: 
-  Przychodnia „Eskulap” funkcjonuje od 1 stycznia 1999 roku. 
-  W  zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ma pod stałą opieką około 4 300 osób. 
- W Zakładzie pracuje 3 lekarzy: dwóch internistów i jeden pediatra oraz 5 pielęgniarek  
(w tym 2. środowiskowe) 
- Od 1 września  br. Przychodnia jest „na swoim” i bardzo dziękuje Panu Burmistrzowi oraz 
Radnemu - Panu Andrzejowi Gleniowi, za wsparcie przed i podczas budowy. 
Problemem pozostaje jedynie oświetlenie posesji oraz zbyt mała ilość miejsc parkingowych. 
- Bardzo serdecznie zaprasza do przychodni „Eskulap”. 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta   
- Powiedział, że Rada Miasta Sandomierza otrzymała pismo od Pani Doktor Joanny 
Niespodziewanej, która w imieniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  „Zdrowie”  - 
Rynek 4 przeprasza na nieobecność oraz przesyła informację dot. funkcjonowania Przychodni 
„Zdrowie”. 



 

- Poprosił Pana Krzysztofa Kandefera – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, o odczytanie  
w/w informacji. 
- Przed sesją zatelefonował Pan doktor Aleksander Kłeczek - z Przychodni „Rokitek”  
i również prosił o usprawiedliwienie  nieobecności – Przekazana informacja n/t działalności 
Przychodni zostanie dołączona do protokołu z sesji. 
- O spóźnieniu poinformowała Pani doktor Filipczak – Zioło z Niepublicznego ZOZ-u 
„Medical”. 
- Odczytał pismo od Pana Janusz Sikorskiego – Dyrektora Sandomierskiego Szpitala. 
- Zaprosił do dyskusji. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Prosi, aby w przyszłości przygotowując temat: Informacja o funkcjonowaniu podstawowych 
jednostek opieki zdrowotnej zaprosić również sandomierskie Apteki – a jest to obszar mało 
znany  Społeczeństwu. 
- Korzystając z obecności Pana Marka Kwitka  – Posła na Sejm RP, chciałby poruszyć sprawę 
środków finansowych  na służbę zdrowia: 
 - Środków, będących odpisem 9–cioprocentowym od podatku dochodowego jest za mało – 
Pomimo różnych zbiorek,  fundacji, funduszy itp. 
-  Służba zdrowia nadal boryka się z wieloma problemami – i nie jest to problem tyko   
jednego rządu czy też jednej opcji politycznej. 
- Może zabrzmi to demagogicznie, ale prawdą jest to, że śmierć jednego żołnierza  
w Afganistanie skutkuje doposażeniem armii za kwotę 1 miliarda zł – W szpitalach 
codziennie umierają ludzie a tych pieniędzy nie ma. 
- Tzw. drugą stroną medalu jest fakt, iż te niewystarczające środki są dodatkowo nie zawsze 
racjonalnie wydatkowane (np. budowa szpitala  w Opatowie) 
- Wciąż przypomina o potrzebie powstania placówki paliatywnej i Miasto powinno w 
większym stopniu włączyć się w organizację  Oddziału Paliatywnego w Sandomierzu. 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta powitał  przybyłą Panią doktor 
Filipczak – Zioło 
 
Pani Elżbieta Filipczak – Zioło - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medical” 
 
Powiedziała, między innymi, że: 
- Przychodnia, którą reprezentuje opiekuje się 2 300 osobami, i w której udziela się około 500 
porad miesięcznie. 
- W Przychodni są poradnie specjalistyczne: okulistyczna, diabetologiczna, laryngologiczna, 
gastrologiczna. 
- Zatrudnionych jest 10 lekarzy i 9 pielęgniarek (w różnym wymiarze  godzin). 
 
Pan Marek Kwitek – Poseł na Sejm RP 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Uczestniczył w dzisiejszej sesji Powiatu, na której to była poruszana „kwestia naszego 
Szpitala”. 
- W rankingu Rzeczypospolitej Sandomierski Szpital zajął wysokie, 40-te miejsce w kraju. 
- Problemem szpitala są nadwykonania z poprzedniego roku i brak zapłaty za usługi  
w wysokości 3 milionów zł. 



 

- Środki na służbę zdrowia są niewystarczające. 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, między 
innymi, że: 
- Jako Prezesowi Fundacji Zdrowia zasady funkcjonowania aptek nie są obce i wniosek Pana 
Janusz Sochackiego dotyczący informacji n/t funkcjonowania sandomierskich aptek traktuje  
jako wniosek do Planu pracy Rady Miasta  na 2010 rok. 
- W Sandomierskiem Szpitalu funkcjonuje Zakład Paliatywno – Opiekuńczy.  
Kilku radnych: Pan Janusz Sochacki, Pani Agnieszka  Frańczak – Szczepanek oraz Komisja 
Zdrowia składali wnioski w tej sprawie. 
Pozostaje otwarte pytanie: Jakiego rodzaju miałaby to być placówka: stacjonarna czy 
hospicjum domowe. 
- Sandomierska Fundacja Zdrowia rozważała powstanie  hospicjum domowego i tzw. trójek 
(w skład których wchodziliby, w zależności od potrzeb, lekarz, pielęgniarka, psycholog, 
psychoterapeuta) 
- Niestety z powodu tzw. mizerii finansowej w kasie Narodowego Funduszu Zdrowia pod 
znakiem zapytania pozostaje dotychczasowa działalność istniejących już tego typu instytucji. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Klub Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” zwraca się do Pana Burmistrza z prośbą  
o podjęcie działań związanych z przeniesieniem środków zaoszczędzonych  przy obniżce diet 
radnych i przeznaczenie ich na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób  
o najwyższym stopniu ryzyka, tj. dla osób powyżej 60 roku życia. 
- Przygotowany został stosowny projekt uchwały wraz z Uzasadnieniem, które wiele 
wyjaśnia. 
 
Pan Marceli Czerwiński  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Ludzie powinni godnie umierać. 
- Pracownicy Oddziału Paliatywnego są niezwykle oddani pracy, są na każde zawołanie. 
- W Polsce „jest tragedia” ze stanem uzębienia dzieci i młodzieży - nie każdy Rodzic niestety 
może sobie pozwolić na opłacenie stomatologa prywatnie. 
Jego zdaniem sprawa powinna być niezwłocznie uregulowana w ramach Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 
- Lekarze powinni pracować w komfortowych warunkach. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, że : 
- W Zakładzie Opieki Zdrowotnej  u Dominikanów jest wyjątkowo sympatyczna obsługa. 
- Często słyszy się  o odmowie przyjęcia pacjentów w przychodni, w szpitalu z powodu braku  
pieniędzy (np. w Tarnobrzegu). 
- Chciałby wiedzieć: Jak Sandomierskie placówki Służby Zdrowia radzą sobie z problemami   
finansowymi, umowami z  Narodowym Funduszem Zdrowia ? 
 
Pani Jolanta Zięba – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” 
 



 

Powiedziała, między innymi, że: 
- Jeżeli w roku 2010 środki przeznaczone na Służbę Zdrowia będą mniejsze o 1,5 miliarda zł, 
to przełoży się to bezpośrednio  na funkcjonowanie  placówek ZOZ. 
- Umowy zawierane przez niepubliczny ZOZ są podpisywane na rok i przed podpisaniem 
kolejnej umowy poprzedni rok musi być zbilansowany (jednocześnie składa się oświadczenie 
o braku jakichkolwiek roszczeń) 
 
Pani Elżbieta Filipczak - Zioło - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medical” 
 
Powiedziała, między innymi, że: 
- Nie można przekładać nadwykonań na następny rok. 
- Nadwykonania są w każdej przychodni, ale wykazać ich nie można. 
- Z jednej strony rosną wymagania jeżeli chodzi np. o zakup  sprzętu medycznego, z drugiej 
zaś strony apelują o obniżanie kosztów leczenia. 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Podziękował zaproszonym Gościom za przybycie na sesję Rady Miasta  oraz za podzielenie  
się informacjami na temat funkcjonowania Sandomierskiej Służby Zdrowia. 
 
- Ogłosił 15-sto minutową przerwę. 
 
Po przerwie Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta; 
- Wznowił obrady XL sesji Rady Miasta Sandomierza. 
- Poinformował, że obrady sesji opuścił Radny – Pan Marek Chruściel, z powodu złego 
samopoczucia i w sesji uczestniczy 19 Radnych. 
- Przystąpił do realizacji kolejnego punktu Porządku obrad sesji. 
 
Ad. 5 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków   
zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr 
XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 r. – II etap. 
 
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że materiały dotyczące omawianego projektu uchwały były do wglądu w biurze 
Rady Miasta.  
- Poprosił o opinię komisję merytoryczną:   
     
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, powiedział, że  
- Na wniosek członków komisji odbyła się wizja lokalna (w związku z pismem Pani K. M.*) 
zamieszkałej przy ulicy Z.*) w Sandomierzu) 
- Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta: 
- Odczytał  pismo  Pani K. M.*) (jak załącznik do Protokołu) 
- Zaprosił do dyskusji. 
 
Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 



 

- W 2000 roku zostało uchwalone Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta  
Sandomierza. 
- Obecnie ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na gminy obowiązek 
uaktualnienia tego Studium. 
- W/w Studium zostało przepracowane na wniosek Państwa Radnych (wniosek złożony  
w ubiegłym roku) 
- Ma świadomość, iż opracowywane już od kilku lat Studium nie zadowoli wszystkich – 
wytycza jednak pewne kierunki działań do realizacji planów zagospodarowania 
przestrzennego (o uchwalenie których Państwo Radni wielokrotnie apelowali). 
 
Pani Sylwia Rybacka 
 
Zapytała: Czy w związku z uwagami Mieszkańców do w/w Studium udało się wypracować 
kompromis ? 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Zapytał: Czy Pan Projektant znał problem, który zgłasza, w odczytanym przez Pana 
Przewodniczącego piśmie,  Pani K. M.*) ? 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, że; 
- Smuci Go możliwość wznoszenia obiektów na terenach, gdzie jest to najbardziej 
bezpieczne,  najprostsze,  możliwie tanie.  
- Uważa, iż należy umożliwi ć osobom majętnym budowanie obiektów na terenach 
„trudniejszych” pozwalających na wyeksponowanie naturalnego krajobrazu i położenia 
Sandomierza, z jego skarpą, pagórkami. 
-  Przy opracowywaniu Planu Miejscowego Zagospodarowania należałoby zwrócić uwagę na 
możliwości mogące uczynić Miasto jeszcze piękniejszym, 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Problem poruszony przez Radnego – Pana Jacka Dybusa, jest bardziej złożony niż się 
pozornie wydaje. 
 - W przypadku, gdy gmina przedstawi taką możliwość, będzie musiała wykonać wszelkie 
prace typu: zabezpieczenie drogi dojazdowej, uzbrojenie terenu (co wiązałoby się  
z ogromnym wysiłkiem finansowym). 
- Jeżeli inwestor wyraża chęć budowy na terenie trudnym np. przy ulicy Chwałeckiej, na 
Podwalu - z reguły ma taką możliwość. 
- Dotychczas udało się opanować część ruchów górotworów sandomierskich i być może 
kiedyś uda się powiększyć tereny budowlane w Sandomierzu. 
- Prosi o zadawanie pytań Panu Projektantowi. 
 
Pan Jacek Dybus  
 
Powiedział, że dla inwestora największym problemem jest sprawa przeznaczenia gruntów. 
 
 



 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że zawsze Miasto wychodzi naprzeciw Mieszkańcom, którzy chcą  
w Sandomierzu wybudować „swoje gniazdo” i zawsze udaje się wygospodarować pieniądze 
na zmianę Miejscowego Planu. 
 
Pan Marian Kopliński - Projektant Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Sandomierza 
 
Powiedział między innymi, że: 
- W Polskim systemie planowania przestrzennego mamy dwa typy aktów prawnych:  
1. Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego – To jest akt określający 
politykę przestrzenną gminy samorządowej, kierunki działania władzy publicznej (i nie jest to 
dokument przesądzający wprost o lokalizacji realizacji - pokazuje działania: co zamierza  
władza publiczna) 
2. O lokalizacji inwestycji przesądzają dwa inne akty prawne: Plan Miejscowego 
Zagospodarowania Przestrzennego oraz Decyzja o warunkach zabudowy (tam gdzie planu  
nie ma). 
- Przedstawiony dzisiaj projekt uchwały jest pewną wizją rozwoju, z którą wiąże się 
postępowanie władzy publicznej. 
- Jeżeli chodzi o kwestie proceduralne, to przedstawione Studium jest pewną sumą 
kompromisów (a każdy zainteresowany miał prawo złożyć swoje uwagi) 
 
Pani Sylwia Rybacka  
 
Zapytała: Jakie wnioski były składane i jaka jest „suma kompromisów” ? 
 
Pan Marian Kopliński - Projektant 
 
Powiedział, że: 
- Aby odpowiedzieć na te pytania należy „wgryźć się w ten dokument” 
- Większych konfliktów nie było i ten kompromis „jakoś zafunkcjonował”. 
-  Są sytuacje, w których trudno wszystkich zadowolić i Rada musi dokonywać czasami 
trudnych wyborów. 
- Lokalizacja danego obiektu nie zawsze jest tylko kwestią dobrych chęci – jest około 30  
organów administracji rządowej (np. konserwator przyrody, konserwator zabytków itd.),  
które „wykonują odpowiednie przepisy”. 
 
Pan Jacek Dybus  
 
Powiedział, między innymi, że przedłożone Studium  pozwoli w przyszłości na dużą swobodę   
przy projektowaniu tych terenów. 
 
Pan Marian Kopliński – projektant 
 
Powiedział, że analizowane w dniu dzisiejszym Studium jest bardziej elastyczne niż 
poprzedni dokument. 
 
 
 



 

Pan Andrzej Gleń  
 
Powiedział, że: 
- Wnioski Pani K. M.*) zostały przeanalizowane „w terenie”. 
- Prosi o podjęcie tej uchwały. 
 
Pani Sylwia Rybacka  
 
Powiedziała, że nie była na Komisji i „stara się zrozumieć co Komisja opiniowała?” 
 
Pan Andrzej Gleń  
 
Powiedział, że: 
- Studium 
- Komisja opiniowała Załącznik nr 3 do Studium. 
 
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Zapytał: Czy przedstawione Studium to jest aktualizacja już istniejącego dokumentu, czy jest 
to „inna sprawa”? 
 
Pan Marian Kopliński – Projektant Studium  
 
Powiedział, że: 
- Studium dotychczas obowiązujące zostało opracowane w latach 1998 – 2000 w trybie 
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku. 
- Obecnie obowiązuje ustawa z 2003 roku. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan  Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza – poddał pod głosowanie projekt w sprawie uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sandomierza 
uchwalonego Uchwałą Nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 r. 
– II etap 
 
Wynik głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”, 7 osób  „wstrzymało się ” się od głosu, 1 osoba nie 
głosowała. 
 
Pan Tadeusz Frańczak stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła   
 
                                                Uchwałę Nr XL/344/2009 
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr XXV/163/2000 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 r. – II etap 
 
Ad. 6 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza - przedstawił Informacj ę o bieżących 
sprawach Sandomierza – jak niżej: 
 



 

Wydano 14 Zarządzeń Burmistrza Miasta. 

W dniu 11.10.2009 roku odbyła się uroczystość otwarcia Miejskiego Stadionu Sportowego. 
Symboliczną wstęgę przecięli: poseł na Sejm RP Marzena Okła - Drewnowicz, dyrektor 
sportowy Polskiego Związku Piłki Nożnej, Jerzy Engel, dyrektor Departamentu Promocji, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, Jacek 
Kowalczyk, znany piłkarz Andrzej Szarmach, sandomierska lekkoatletka Karolina Kołeczek, 
sandomierski piłkarz Zbigniew Warzocha oraz Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski,  
a także biskup sandomierski ks. Krzysztof Nitkiewicz, który również poświęcił stadion.  

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, rozegrany został towarzyski mecz piłki nożnej 
reprezentacji narodowych Polski i Portugali do lat 23, który zakończył się bezbramkowym 
remisem. 
 
W ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki w Poznaniu, Polska Organizacja 
Turystyczna w dniu 22 października 2009 przyznała certyfikaty za Najlepsze Produkty 
Turystyczne. Wśród 14 wyróżnionych podmiotów z całego kraju znalazł się  Urząd Miejski    
w Sandomierzu, który uzyskał prestiżowy certyfikat za organizację imprez: „Jarmark 
Jagielloński i Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego z Garbowa”.  
 
Referat Kontroli i Audytu Wewn ętrznego:  
 
1. Przeprowadzono kontrolę problemowe w zakresie 5 % wydatków w następujących 
jednostkach organizacyjnych Miasta: 
- Szkoła Podstawowa nr 3; 
- Szkoła Podstawowa nr 4. 
 
2. Przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanych     
z budżetu Miasta Sandomierza u następujących beneficjentów; 
- Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”  
 
Wydział Nadzoru Komunalnego: 

• Rozstrzygnięcie przetargu na utrzymanie zimowe dróg miejskich. 
• Oczyszczenie rowu odwadniającego od ul. Przemysłowej  do Gór Pieprzowych 
• Budowa chodnika między ul. Puławiaków a Stokrotką, 
• Remont ciągu pieszego z oświetleniem pomiędzy ul. Króla a Słowackiego (koło 

dawnej kotłowni ,,La Monte” 
• Wykonanie oświetlenia przy parkingu ul. Króla 1 
• Wykonanie oświetlenia ul. Retmańskiej 
• Wykonanie wodociągu ul. Zamiejskiej 
• Remont odcinka ul. Tatarskiej (w realizacji) 
• Budowa i montaż wiat przystankowych (4 szt.) ul. Koseły, Portowa, 

Kwiatkowskiego 
• Remont nawierzchni ul. Mściowskiej  
• Rozpoczęcie remontu chodników ul. Żeromskiego 
• Remont odcinka chodnika ul. Koseły (od Prokuratury do ul. Króla) 
• Zlecono wykonanie monitoringu osiedla ul. Baczyńskiego 

 
 



 

Wydział Techniczno-Inwestycyjny: 
 
Zakończone prace: 

• Dokonano odbioru robót na stadionie sportowym, 
• Zamontowane zostały piłkochwyty na boiskach wielofunkcyjnych przy Szkole 

Podstawowej nr 4 i Nr 2.  
• Zakończone zostały prace przy budowie parkingu przy ul. T. Króla,  
• Zakończono modernizację ul. Trześniowskiej – bocznej. 

 
W trakcie rozstrzygania przetargów – sprawdzania dokumentów – są zadania: 

• Opracowanie dokumentacji na budowę budynków socjalnych,  jednokondygnacyjnych 
cztero- i dziesięciorodzinnych z przyłączami przy ul. Lubelskiej"  

• Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola  przy ul. Portowej  
Podpisane zostały umowy na opracowanie dokumentacji dot.: 
·         Oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 4 

 
Trwają prace przy budowie:  

• Ulicy Obrońców Westerplatte i Frankowskiego,  
• Ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej ,  
• Zagospodarowania Bulwaru Piłsudskiego ( Rewitalizacja Starego Miasta),  
• Ciągów pieszo - rowerowych (Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego  

i przyrodniczego miasta Sandomierza – II etap). 
 
Przeprowadzane są przeglądy gwarancyjne zadań wykonanych w latach ubiegłych. 
 
 Wydział Gospodarki Gruntami 
       

1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  
- zawarto 5 umów notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 
- ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości: przy ul. Zarzekowice - I przetarg, 

w Mszanie Dolnej - III przetarg, oraz przy ul. Lwowskiej 5 – I przetarg, 
- sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży - w drodze przetargu działka przy ul. Krakowskiej, 
oraz na rzecz najemców 5 kolejnych lokali, 

2. W zakresie podziałów nieruchomości i spraw wieczysto-księgowych: 
- wydano 11 decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości w tym: 10 decyzji na 

wniosek właścicieli gruntów i 1 decyzję z urzędu,        
3. W zakresie dzierżawy nieruchomości: 

- wystawiono 142 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierżawę gruntu,  
4.   Wydano 6 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych dla nowych budynków 
        na wniosek ich właścicieli. 
5. Wydano 25 decyzji o zwrocie podatku akcyzowego rolnikom. 

 
Wydział Zamówień Publicznych:      
 
• Zawarto 1 umowę: 

1. 14.10.2009. - Prowadzenie akcji zima na drogach miejskich lokalnych w m. Sandomierz, ich 
uporządkowanie z nagromadzonego piachu i błota po zakończeniu akcji oraz rozstawienie, 
napełnienie mieszanką piaskowo solną i jej uzupełnianie w okresie zimy a następnie 
zwiezienie 40 szt. skrzyń do gromadzenia materiałów uszarstniających w tym o poj. 200 kg 



 

- 20 szt. i 300 kg – 20 szt. w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,  
z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z Sandomierza, 
wartość zawartej umowy: - 266,86 zł brutto- oczyszczenie ze śniegu, lodu i błota 1 km 
ulicy wyszczególnionej w zał. nr 1 do SIWZ, - 40.419,01 zł brutto - jednokrotne 
oczyszczenie ulic po zakończeniu „akcji zima”, - 30.585,39 zł brutto - rozstawienie 40 szt. 
skrzyń na materiał uszarstniający ich uzupełnienie nim w okresie zimowym, a następnie 
zwiezienie skrzyń po zakończeniu okresu zimowego. 

• 4 przetargi nieograniczone są w trakcie przeprowadzania (trwa sprawdzanie ofert, 
przygotowywane są ogłoszenia o wyborze oferty i umowy): 

 
1. Wykonanie prac remontowych kamienno–betonowych obrzeży kwater i kamiennych krzyży 

Cmentarza Wojennego przy ul. Mickiewicza w Sandomierzu wpisanego do rejestru 
zabytków - termin otwarcia ofert - 06.10.2009 r. 

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 
przedszkola przy ul. Portowej nr 28 w Sandomierzu - termin otwarcia ofert - 21.10.2009 r. 

3.  Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy 
Sandomierz w skład, których wchodzą lokale mieszkalne i lokale użytkowe w okresie od 01 
listopada 2009 do 31 sierpnia 2010 roku - termin otwarcia ofert - 08.10.2009 r. 

4. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Budowa 
budynków socjalnych jednokondygnacyjnych cztero- i dziewięciorodzinnego z przyłączami 
w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej- termin otwarcia ofert - 21.10.2009 r. 

 
• 1 przetarg nieograniczony został ogłoszony: 
1. Zakup kontenerów o pojemnościach: - 12m³ służących do gromadzenia i transportowania 
makulatury, - 35m³ służących do gromadzenia transportu szkła bezbarwnego i kolorowego – 
otwarcie ofert – 29.10.2009 r. 
 
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu: 
 
KULTURA 

22 - 24. 10. 2009 r. – zorganizowany został Festiwal Łagodności. Bezalkoholowa uczta  
z piosenką – Sandomierz 2009, a ramach którego odbyły się koncerty: zespołu Stare Dobre 
Małżeństwo, zespołu Stanisław Soyka Kwintet oraz Roberta Kasprzyckiego.    

PROMOCJA 
21 - 24. 10. 2009 r. – XX jubileuszowe „Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour 
Salon - Poznań 2009” – udział przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  
w największych targach turystycznych w kraju organizowanych na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

SPORT 

4. 10. 2009 r. – w sandomierskim Parku Piszczele zorganizowana została impreza rekreacyjna 
pod hasłem „Promocja zdrowego stylu życia przez sport i rekreację”.   

25. 10. 2009 r. – na Placu Jana Pawła II zorganizowany został Festiwal Latawca.  

 



 

OŚWIATA  
15 października 2009 roku zamknięte zostało ostatecznie przyjmowanie wniosków   

przyznanie   stypendiów   szkolnych.   Wymieniony  termin  dotyczył  słuchaczy  kolegiów 
(między innymi studentów Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu),  bowiem uczniowie 
pozostałych szkół składali wnioski do 15 września.  

Ogółem złożone zostało 127 wniosków stypendialnych. W ramach Rządowego 
programu pomocy uczniom w 2009 roku: „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci  
uczęszczających do klas I – III szkoły podstawowej  - Wyprawka szkolna”, pomoc otrzymało 
82 uczniów szkół podstawowych a ogólny koszt dotacji na ten cel wyniósł 12.880 zł. 25 
uczniów klas pierwszych gimnazjów w ramach tej akcji otrzymało pomoc w kwocie 7.000 zł.  

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej – 13 października 2009 roku w sali rycerskiej 
Zamku Sandomierskiego uroczyście obchodzono nauczycielskie święto. Za szczególne 
osiągnięcia w edukacji dzieci i młodzieży Burmistrz Sandomierza wręczył nagrody 
dyrektorom i nauczycielom.  

Otrzymali je dyrektorzy placówek: Waldemar Gosek – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 
1, Agata Hajduk –  dyrektor Przedszkola Nr 3 i Magdalena Stępień  – dyrektor Przedszkola 
Nr 6 oraz nauczyciele: Grażyna Mirek, Ewa Jaworowska – Wojna, Joanna Kotowska, Beata 
Wojas, Anna Wrona, Lidia Gołębiowska, Tomasz Zieliński, Renata Pacholczak i Grażyna 
Ostrowska. Wspomniane nagrody przyznała komisja posiadająca uprawnienia zgodne z 
zarządzeniem nr P. 0151/68/09 Burmistrza Sandomierza z dnia 21. 09. 2009 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – 
wychowawczo – opiekuńcze. W trakcie uroczystości ślubowanie złożyli nauczyciele 
mianowani, którzy w letniej sesji egzaminacyjnej uzyskali akceptację komisji 
egzaminacyjnych, powołanych przez Burmistrza Sandomierza: Patrycja Zięba, Ewa 
Jaworowska – Wojna, Anna Rybicka, Jacek Gajewski i Jerzy Żyła. 

 
I. Referat Podatków i Opłat: 
 
1. Wezwano 48 podatników do złożenia deklaracji / informacji . 
2. Sporządzono 77 decyzji  w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego  
3. Sporządzono 3 decyzje  w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego  
4. Sporządzono 40 informacji o sposobie  zarachowania wpłaty  
5. Wobec 3 podatników wznowiono postępowanie podatkowe  
6. Wobec 4 podatników wszczęto postępowanie podatkowe 

Referat Windykacji i Należności: 

1. Wydano 1 decyzję w sprawach zastosowania ulg podatkowych, 

2. Wystawiono 700 upomnień w sprawie podatku rolnego i podatku pobieranego w formie 
łącznego zobowiązania pieniężnego, 

3.  Wystawiono 2 wezwania przedsądowe o zapłatę dot. lokali mieszkalnych i użytkowych, 

4.  Podpisano z dłużnikami 2 umowy rozkładające na raty zaległości dot. czynszów za lokale 
mieszkalne,  

5. Wydano 450 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku rolnego 
oraz o niezaleganiu w podatkach,  



 

6. Wysłano 1 ostrzeżenie o zamiarze rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego. 
 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
28 października 2009  
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił Państwa Radnych o ew. 
zadawanie pytań dot. przedstawionej Informacji. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, że: 
- Zakończył się przetarg na zimowe utrzymanie ulic. 
- Mieszkańcy płacą podatki bez względu na to czy mieszkają przy głównej ulicy, czy też na 
peryferiach. 
- Zapytał: Czy w zbliżającym się sezonie zimowym - zgodnie z wnioskiem komisji -  
wszystkie ulice będą traktowane równo przy ich odśnieżaniu ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że jeżeli wykreśli się z budżetu kilka inwestycji, to będą pieniądze na odśnieżanie  
- w takim samym stopniu – wszystkich ulic. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Mieszkańcy – zgodnie z przepisami – odśnieżając chodniki, zgarniają śnieg na ulicę, gdzie 
później zalega i nie można przejechać drogą. 
- Są ulice, które nie widzą pługa ( + przykłady ulic wymagających  częstszego odśnieżania) 
- Nie rozumie dlaczego nie było możliwości „dogadania się” z właścicielami gruntu przy 
ulicy Żeromskiego i w konsekwencji nie wykonano 30 m chodnika. 
- Sprzęt na Stadionie powinien służyć długo i należy o niego dbać (schować siatki, aby nie 
mokły na deszczu) – sygnały od Mieszkańców. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, że: 
-  Siatki zostaną zdjęte, tylko najpierw muszą wyschnąć. 
- Wszystkie drogi w Sandomierzu są odśnieżanie – Nie da się jednak odśnieżyć wszystkich 
jednocześnie. 
- Chodnik przy  ulicy Żeromskiego też Mu się nie podoba, ale - jak wynika ze słów Starosty – 
jest to teren prywatny i nie było możliwości porozumienia się z właścicielami (a jest  podobno 
kilkunastu). 
- Przypomina, iż publicznych pieniędzy nie można wydać na prywatną własność. 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, że Pan Burmistrz zrobił chodnik po prawie stronie ulicy Mickiewicza, chociaż nie  
jest to własność  Miasta (chyba nawet ta część ulicy należy do innej gminy)  
 
 



 

Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, że: 
- Jak drogi zasypie śnieg, to ludzie będą dzwonić do Radnych, a nie do Burmistrza. 
- Podobnie jak przy Żeromskiego, było na ulicy Dąbrowskiego: jak przystąpiono do robót, to 
właściciele od razu się znaleźli. 
 
Pan Krzysztof Cieślak 
 
- Powiedział, że nie tylko na murawie Stadionu zalega woda – po ostatnich ulewach  zalega 
woda na bieżni na ¾ szerokości. 
- Poprosił o kilka słów informacji z wczorajszego Spotkania z Komendantem Policji na temat  
bezpieczeństwa w Mieście. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział: 
- Że gwarancja na wykonanie trawy na Stadionie obejmuje okres 3. lat. 
- O błędach popełnionych przy budowaniu boiska na Stadionie. 
 
Pan Władysław Teter 
 
Powiedział, że: 
- Generalnie woda z boiska nie spływa i są zastoiny na bieżni. 
- Nie będzie mówił o kosztach budowy stadionu, „bo to inne zagadnienie”. 
- Na spotkaniach z Mieszkańcami Pan Burmistrz obiecał, że wykona chodnik przy ulicy 
Wojska Polskiego. 
- Nie może być tak, że Pan Burmistrz realizuje zadania, które nie zostały ujęte w budżecie,  
a realizuje takie, które na zostały zaplanowane (zostanie to ocenione przy absolutorium). 
- Realizowana jest ulica Westerplatte, jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia - a jest już koniec 
października (zdaniem radnego za późno rozpoczęto prace). 
 
Pan Krzysztof Kanedefer 
 
Zapytał o budowlę, która jest realizowana na Podwalu. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Mamy gwarancję i „poszedł sygnał do wykonawcy”, że nawierzchnia  Stadionu jest źle 
wykonana. 
- Ulica Westerplatte i Wojska Polskiego to stały temat – W przypadku niedotrzymania 
terminu wykonania inwestycji Wykonawca zapłaci karę. 
- Budowla na skarpie, to kolejny szalet miejski (II etap Parku Piszczele)  
- Na temat chodnika przy ulicy Wojska Polskiego na razie nie odpowie, otrzymał projekt 
umowy, który przeanalizuje. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – 
zamknął punkt 6. Porządku obrad sesji. 
 



 

Ad. 7 
Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o złożonych Oświadczeniach majątkowych.  
(Jak Załącznik do Protokołu.) 
 
Ad. 8 
Interpelacje i zapytania Radnych 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Parking przy ulicy Króla pomiędzy blokami 6 i 9 nie został przez wykonawcę starannie  
uprzątnięty (należy zebrać błoto). 
- Parking  pomiędzy blokami 6 i 8  jest nadal ogrodzony - podobno wynika to z technologii 
wykonania, bo musi  urosnąć trawa. 
- Pan Burmistrz dotrzymał słowa i budowa chodnika przy ulicy Koseły została rozpoczęta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Uwagi Przedmówcy zostaną wzięte pod uwagę przy jutrzejszym odbiorze 
- Mieszkańcy powinni dać szansę odbioru wykonanej inwestycji. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Murawa na stadionie nie została zrobiona zgodnie ze sztuką, popełniono wiele błędów. 
- Dobrze, że jest stadion, szkoda, że nie pozyskano więcej funduszy na ten cel z zewnątrz. 
- Prosi o oświetlenie ulicy Mickiewicza na  krótkim odcinku (ulica Mickiewicza jest główną 
ulicą w Mieście) 
- Podobno w Klubie Sportowym zdefraudowano pieniądze ? (Jeżeli tak, to czy powiadomiono 
organy ścigania?) 
- Czy przekazywane przez Miasto pieniądze są należycie zabezpieczone ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Nie zna sprawy. 
- Jeżeli z przyznanych pieniędzy podmioty nie rozliczą się w styczniu, to przez kolejne 3 lata 
nie mogą ubiegać się o dotację. 
 
Pan Krzysztof Kandefer 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Nie do końca może sobie wyobrazić szalety w „tym miejscu”. 
- Remont ulicy Ożarowskiej urywa się w Sandomierzu. 
- Z ulic naprawianych metodą kamyczkowania należy usuwać po jakimś czasie pozostałe 
kamyki z uwagi na zagrożenie jakie stanowią (np. dla szyb) 
 
 
 



 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Dobrze, że szalet jest. 
- W sprawie technologii kamyczkowania „prosi o cierpliwość”. 
- Trwają rozmowy na temat  przebudowy niebezpiecznego skrzyżowania Ożarowska – 
Kwiatkowskiego. 
 
Pan Krzysztof Cieślak 
 
Powiedział, że w pobliżu bramy głównej przy ulicy Portowej zapadła się studzienka – prosi  
o interwencję. 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek 
 
Powiedziała, między innymi, że: 
- W  imieniu Mieszkańców ulicy Tadeusza Króla dziękuje Panu Markowi Bronkowskiemu – 
Zastępcy Burmistrza „za latarnie”. 
- Rozmawiała z Panem Grzegorzem Cieżem – Naczelnikiem TI n/t nawierzchni parkingu przy 
ulicy Króla. 
Następnie Radna przeczytała pismo z Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad dot. realizacji 
chodnika przy ul. Koseły. 
 
Pan Władysław Teter  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Brak odpowiedzi na złożoną interpelację świadczy o lekceważeniu Radnego i Mieszkańców. 
- Nie otrzymał odpowiedzi na interpelacje: 
         - w sprawie dzikiego wysypiska śmieci, 
         - w sprawie podwyższenia chodnika przy ulicy Wiejskiej i 15 sierpnia. 
- Na ulicy 15 sierpnia tworzą się zastoiny wypełnione opadłymi liśćmi kasztanowca.. 
- Metoda naprawiania dróg kamyczkami powoduje, że spływają one do studzienek 
kanalizacyjnych, które w konsekwencji wymagają czyszczenia. 
 
Pani Mariola Stępień 
 
Prosi o rozpatrzenie wniosków, które  przyjęła podczas dyżuru  radnych. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Prosi, aby Pan Burmistrz włączył się skuteczniej w odbudowę (budowę) ulicy Lubelskiej, bo 
odcinek tej ulicy w Sandomierzu to kompromitacja. 
- Nie trzeba nikogo przekonywać o zasadności tej prośby: brak nawierzchni, rowów, 
oświetlenia, zwały ziemi na poboczach. 
- Sandomierz nie otrzymuje „ani złotówki z Województwa”, „rzucono” 10 % na Stadion. 
- Jako Mieszkaniec Sandomierza czuje się pokrzywdzony. 
- „Kiedyś mieliśmy skuteczniejszych Radnych Wojewódzkich”. 
 
 



 

Pani Mariola Stępień 
 
Powiedziała, między innymi, że: 
- Mieszkańcy tej ulicy nie rozumieją, że Burmistrz Sandomierza nie jest zarządcą tej drogi. 
- Informowała, że Miasto przeznaczyło pieniądze na wykonanie dokumentacji, aby 
przyspieszyć remont tej ulicy. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, że: 
- Otrzymał od Pana Burmistrza jeden, numerowany bilet na koncert. 
- Chciałby mieć możliwość pójścia z żoną na koncert, a numerowane miejsce to 
uniemożliwia. 
- Jest przekonany, że wkradł się jakiś błąd. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- W przyszłości nie będzie dla Radnych żadnych biletów. 
- Informacje o koncertach są w Internecie i każdy z Państwa Radnych  może sobie kupić 
bilety i pójść nawet z całą rodziną. 
- Płaci za swoje bilety. 
 
Pani Sylwia Rybacka 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Teraz jest po drugiej stronie: kiedyś zapraszała, dzisiaj otrzymuje zaproszenia. 
- Jej zdaniem: „zero  rozdawania biletów”. 
- Koncerty, to nie są uroczystości, w których mogą  (powinni) uczestniczyć Radni. 
Radna podała z doświadczenia przykłady koncertów,  na które zapraszano Radnych (pierwsze 
rzędy świecą pustkami lub np. koncert zamienia się w imprezę dla samorządowców, 
zwłaszcza w przypadku małych sal np. Lapidarium) 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, że jeżeli radny ma podnieść rękę za wydaniem dużych pieniędzy 
na organizację koncertu, to chciałby wiedzieć czy te pieniądze są prawidłowo wydatkowane. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że byłoby dobrze, gdyby Rada Miasta wytypowała jednego obserwatora. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, że: 
- Na tego typu imprezach bywa najczęściej Pani Sylwia Rybacka i mówiący te słowa. 
- Pierwszy rząd najczęściej jest pusty. 
 
 
 



 

Pani Sylwia Rybacka 
 
Powiedziała, że: 
- Sandomierz jest jednym z nielicznych miast, w którym na każdy koncert są zapraszani radni. 
- W ościennych Miastach nie ma takiego zwyczaju – sprawdziła. 
- Proponuje, aby radni na koncertach zajmowali miejsca w loży, gdzie cena biletu jest 
kilkakrotnie wyższa niż w innych sektorach. 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – odpowiadając Pani Marioli Stępień 
powiedział, że: 
- Jak zawsze, wnioski mieszkańców są przekazywane na piśmie do Pana Burmistrza, który  
odpowiedź przekazuje Przewodniczącemu Rady lub bezpośrednio odpowiada wnioskodawcy 
(Rada Miasta – do wiadomości) 
- Ogłasza 5. minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie Pan Przewodniczący: 
-  Wznowił obrady przystępując do realizacji kolejnego punktu Porządku obrad sesji. 
- Powiedział, że Radny Pan Janusz Sobolewski zwolnił się – obecnie jest 18 radnych. 
 
Ad. 9.  
 
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
    
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, między 
innymi, że: 
- Na ostatniej sesji Radny – Pan Janusz Sochacki – twierdził z uporem, że podczas jego 
przewodniczenia w Radzie był punkt „Informacja Przewodniczącego w okresie między 
sesjami” 
Sprawdził: Informacje dotyczące działalności w okresie międzysesyjnym były przedstawiane, 
ale nigdy jako osobny punkt. 
- W okresie od ostatniej sesji jako Przewodniczący Rady spotykał się podczas dyżurów  
z mieszkańcami, przyjmował wnioski. 
- Uczestniczył w Dniach Edukacji Narodowej organizowanych przez Pana Burmistrza. 
- Brał udział w otwarciu nowego  biura poselskiego – Europosła, Pana Jacka Włosowicza, 
oraz w wielu innych imprezach i spotkaniach, w których również uczestniczyli Radni 
Sandomierza. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Jak zwykle Pan Przewodniczący konfabuluje. 
- Przejrzał wszystkie  protokoły - taka informacja była składana na każdej sesji Rady Miasta 
przez Przewodniczącego Rady lub któregoś z Zastępców. 
Następnie Radny odczytał kilka fragmentów protokołów z poprzednich sesji V kadencji. 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta –  powiedział, między innymi, że: 
- To właśnie Przedmówca konfabuluje. 
- Pamięta dokładnie słowa, które  Pan Janusz Sochacki powiedział na poprzedniej sesji Rady 
Miasta. 



 

- W Porządku obrad sesji nigdy nie było osobnego punktu „Informacja Przewodniczącego 
Rady o działaniach podejmowanych  między sesjami. 
- Na każdej sesji składa w Komunikatach Przewodniczącego Informację – jak wyżej. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że „siedzimy już 4 godziny” i „szanujmy się nawzajem”. 
 
Ad. 10.  
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o złożonych Oświadczeniach 
majątkowych  Radnych. 
(Jak Załącznik do Protokołu) 
    
Ad. 11 
Informacja o działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi, że: 
- Pan Paweł Różyło – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu – zwrócił się na piśmie 
z prośbą o umożliwienie zabrania głosu na sesji Rady Miasta. (Pan Przewodniczący odczytał 
treść w/w pisma) 
- Ponieważ sprawa dotyczy bardzo ważnej dla Miasta Instytucji Kultury, którą – co warto 
podkreślić – współfinansujemy, Prezydium uznało, że umieszczenie tej informacji jako 
osobnego punktu Porządku obrad sesji nada stosowną rangę  sprawie. 
 
Pan Przewodniczący poprosił Pana Pawła Różyło o zabranie głosu. 
 
Pan Paweł Różyło – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 
 
Powiedział, między innymi, o: 
- Budżecie Muzeum, na który składają się 3 samorządy, co jest niewątpliwie ewenementem  
w skali kraju. 
- Mecenacie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który dofinansowywał Muzeum i 
niestety Program, który był przewidziany na okres przejściowy, definitywnie się skończył. 
- Trudnej sytuacji finansowej Muzeum. 
- Dochodach i kosztach utrzymania tej instytucji i ew. możliwościach pozyskania funduszy  
z zewnątrz. 
- Muzeum jako instytucji, która ma wpływ na wizerunek Miasta. 
Kończąc wypowiedź, Pan Paweł Różyło poprosił o zwiększenie dotacji Miasta do 500 tys. zł  
i podziękował  za możliwość wystąpienia na sesji. 
 
Pan Marek Kwitek – Poseł na Sejm RP 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Przychyla się do prośby o pomoc finansową dla Muzeum. 
- Jako były Wicestarosta odpowiadał za tę instytucję i „zna jej sytuację”. 
- Uczestniczył w rozmowach dotyczących trójporozumienia w sprawie dofinansowania 
Muzeum w Sandomierzu. 
- Ministerstwo nie wywiązuje się z umowy. 
- Powiat powinien również zwiększyć dotację. 



 

- Jest to obiekt bardzo ważny dla Ziemi Sandomierskiej i działalność tej placówki powinna 
być na poziomie potrzeb Regionu. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Muzeum Okręgowe funkcjonuje w Sandomierzu i dla Sandomierza - Jest jednym  
z elementów  promocji Miasta. 
- Jest to zadanie Powiatu. 
- Składa wniosek formalny, aby w przyszłorocznym budżecie przeznaczyć na dofinansowanie 
Muzeum kwotę 500 tys. zł. 
- Pan Poseł nie powinien łączyć dotacji do Muzeum z polityką – Nie ma pieniędzy  
w budżecie Państwa i szuka się oszczędności. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, że: 
- Pan Dyrektor jasno przedstawił potrzeby Muzeum. 
- Dobrze, że wniosek został złożony jeszcze przed uchwaleniem budżetu na przyszły rok. 
- Rada powinna się zająć tą sprawą. 
 
Pan Andrzej Gleń 
 
Powiedział, że popiera wniosek  Kolegi. 
 
Pani Sylwia Rybacka 
 
Powiedziała, że: 
- Wniosek dotyczący zwiększenia dotacji do Muzeum – jako radna – otrzymała 2 miesiące 
temu. 
-  Myśli, że większość Radnych popiera ten wniosek. 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta –  powiedział, między innymi, że: 
- Radna – Pani Sylwia Rybacka – słusznie przypomniała, że każdy z Państwa Radnych takie 
pismo otrzymał. 
-  Wnioski do budżetu o zwiększenie dotacji dla Muzeum już zostały  złożone na piśmie. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, że; 
- Wnioski złożone zostały wcześniej, a nie pod publiczkę. 
- Dziękuje Panu Dyrektorowi za klarowne i syntetyczne wystąpienie. 
 
Pan Krzysztof Kandefer 
 
- Powiedział, że Powiat, jako Organ prowadzący, też powinien zwiększyć kwotę 
przekazywaną Muzeum. 
- Zapytał: Czy wzrośnie dofinansowanie ze strony Marszałka Województwa ? 
 
 



 

Pan Paweł Różyło – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu  
 
- Podziękował za życzliwość i zapewnił, że jest to dodatkowa motywacja, aby otrzymane 
fundusze wykorzystać właściwie. 
- Powiedział, że zwrócił się do Marszałka Województwa o zwiększenie dotacji i „można być  
ostrożnym optymistą”. 
- Poinformował zebranych, że koszty ponoszone przez Starostę na Muzeum są większe niż 
500 tys. zł o „kilkaset tysięcy zł”. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, że: 
- Jest stałym bywalcem Muzeum Okręgowego i BWA. 
- Jest pod wrażeniem wielu ekspozycji i promocji artystów związanych z Sandomierzem. 
- Do galerii BWA został zrobiony podjazd dla niepełnosprawnych. 
 
Pan  Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – podziękował 
wszystkim za wystąpienia. 
 
Ad. 12.  
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia odwołania z funkcji Przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza 
 
Pan  Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że; 
- Rada Miasta stwierdziła wygaśnięcie mandatu Radnego – Pana Andrzeja Bolewskiego, 
który był Przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
- Projekt uchwały jest konsekwencją powyższego. 
 
Pan Jacek – Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i 
Usług – powiedział, że opinia komisji „była tyko formalnością”. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza. 
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 2 osoby „ wstrzymały się”  od głosu. 
 
Pan Tadeusz Frańczak stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła 
 
                                                     Uchwałę Nr XL/345/2009  
w sprawie zatwierdzenia odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.  
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa – powiedział, że opinia komisji jest pozytywna 
          



 

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta –
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 
Pan  Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził, że Rada Miasta 
Sandomierza  podjęła  
 
                                              Uchwałę Nr XL/346/2009  
                                w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 
  
Ad. 14  
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów  
Miejskich Sandomierza” 
 
Opinie komisji merytorycznych: 
Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług powiedział, że: 
- Komisja poprosiła o przedłożenie materiałów uzupełniających do projektu uchwały. 
- Nie zajęła stanowiska z uwagi na brak możliwości wcześniejszego zapoznania się  
z materiałami – jak wyżej.  
Pan Robert Sobieraj - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki  
i Promocji - opinia pozytywna 
 
Pan Andrzej Majewski  
 
Powiedział, że: 
- Na stronie 61 dokumentu jest zapis, który zdaniem komisji należy zmienić. 
- Jest sugestia, aby nie zmieniać terenu na handlowo- usługowy, tylko wybudować tam 
ponownie przedszkole. 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek  
 
Powiedziała, że „drewniana „6” zostanie wyburzona, a na jej miejscu powstanie nowe 
przedszkole – Takie były ustalenia z Panem Burmistrzem. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
- Odczytał fragment zapisu dot. tego terenu. 
- Zapytał: W którym miejscu powstanie przedszkole ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, aby: 
-  Wpisać: „w miejscu wyburzonego przedszkola powstanie nowe przedszkole” 
- Pozostałą treść wykreślić. 
 
Pan Krzysztof Kandefer 
 
Powiedział, między innymi, że składa wniosek, aby: 
-  Na str. 104 informacji dot. monitoringu  dopisać „ i Radzie Miasta” – pełne brzmienie: 



 

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania korekt w LPROM fakt ten będzie 
przekazywany Burmistrzowi Miasta i Radzie Miasta”  
- Na str. 78 zapis w sprawie rewitalizacji Placu 3. Maja istniejący zapis: „Inwestor prywatny i 
Urząd Miasta” wykreślić – „inwestor prywatny” 
Radny nie wyobraża sobie sprzedaży tak ważnego dla Miasta terenu 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek 
 
Zapytała: Czy istnieje możliwość wybudowania placu zabaw przy ulicy T. Króla? 
(Dotychczasowy teren, na którym był plac zabaw zabrano pod budowę parkingu) 
 
Pani Sylwia Rybacka 
 
Powiedziała, między innymi, że: 
- To opracowanie należy traktować jak „jakiś kierunek postulowanych zmian”. 
- Każda z tych zmian będzie wymagała odrębnej uchwały. 
- Nie ma sensu przedłużać dyskusji, bo na każdej stronie można postulować jakąś zmianę. 
- Od 2 lat na stronie Miasta (w Internecie) jest informacja dot. rewitalizacji. 
 
Pan Jerzy Borowski  - Burmistrz Sandomierza  
 
- Powiedział, że  Radna – Pani Sylwia Rybacka ma rację, bo „Z mocy prawa wszystko musi 
trafić pod obrady Rady Miasta” 
- Uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały (między innymi chodzi o „dopisanie PGKiM”) 
 
Pan Wojciech Czerwiec 
 
Powiedział, że: 
-  Zaczyna odnosić wrażenie, iż ważne dokumenty wpływają do Rady na chwilę przed sesją  
i że urzędnicy Pana Burmistrza chcą coś ukryć. 
- Dla usprawnienia Radni powinni otrzymać wykaz zmian w dokumencie (tj. jakie zmiany 
wprowadzono w dokumencie pierwotnym). 
- Na stronie 79 jest zapis „Działania podejmowane przez podmioty inne niż  Urząd Miejski – i 
został wpisany PGKiM  
- Pyta Pana Prezesa PGKiM: Czy zakup autobusów przez PGKiM będzie finansowany z „tych 
drastycznych podwyżek za wodę i ścieki ?” 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powołując się na rozmowę z Panem Burmistrzem powiedział, że Państwo radni mieli 
otrzymać  opracowanie, w którym - w punktach - miały być wyszczególnione zmiany. 
- „To się dało zrobić na jednej kartce.” 
 
Pani Sylwia Rybacka 
 
Zgłosiła wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z Porządku obrad dzisiejszej sesji  
w związku z potrzebą staranniejszego zapoznania się z projektem uchwały, 
 
 
 



 

Pan Jacek Dybus  
 
Powiedział, że: 
- Radni na posiedzeniu komisji analizowali ten projekt. 
- Głównym punktem dyskusji było podjęcie uchwały umożliwiającej złożenie przez PGKiM  
wniosku o dotację. 
- W przyszłości będzie czas na przyjrzenie się projektom uchwał przedkładanym przez Pana 
Burmistrza – Teraz ważne jest złożenie wniosku do dnia 6 listopada. 
- Stawia wniosek o zamknięcie dyskusji. 
 
Pan Andrzej Majewski  
 
Powiedział, że nie wie, która Informacja jest aktualna: przedłożona na sesji, czy  
opublikowana w Internecie (do której odesłano na posiedzeniu komisji) 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta –  powiedział, że przed wnioskiem 
formalnym o zamknięcie dyskusji  padło pytanie do Prezesa PGKiM 
 
Pan Grzegorz Gawron – Prokurent PGKiM Spółka z o.o. 
 
- Wyjaśnił potrzebę podjęcia uchwały, argumentując między innymi, że można pozyskać 
„duże pieniądze” na zakup autobusów. 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta 
 
- Wyjaśnił wątpliwości dotyczące terminu składania przez PGKiM wniosku. 
- Powiedział, że nie przegłosuje wniosku o zamknięcie dyskusji z uwagi na brak kolejnych  
zgłoszeń do dyskusji. 
- Poprosił o wprowadzenie uzgodnionych zmian w treści projektu uchwały:  
                 - Na stronie 104 dopisujemy „i Radę Miasta” 
                 - Na stronie 61 propozycja Burmistrza:  „w miejscu wyburzonego przedszkola  
                   powstanie nowe przedszkole” (pozostałą treść wykreślić). 
                 - Inne drobne nieścisłości i tzw. literówki  np. ulica Gilberta poprawić na  
                   Milberta” 
- Poddał pod głosowanie projekt powyższej  uchwały. 
 
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 2 osoby  „wstrzymały się” od głosu. 
Pan  Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził, że Rada Miasta 
Sandomierza  podjęła  
 
                                             Uchwałę nr XL/347/2009  
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich 
Sandomierza” 
 
Ad. 15 
Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok 
 
Opinie komisji merytorycznych Rady Miasta Sandomierza. 
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że  
komisja przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.  



 

Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki  
i Promocji – opinia pozytywna. 
Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług – opinia pozytywna. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Zapytał:  
- Czy kwota 30 tys. zł dla LKS jest przeznaczona dla Ludowego Klubu Sportowego ? 
- Czy nie będzie kolizji, jeżeli jeden z Radnych – podobno – jest członkiem Zarządu LKS ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza   
 
Powiedział, że: 
- To nie ma znaczenia. 
- Prosi, aby do zmian w budżecie podchodzić merytorycznie. 
 
Pan Krzysztof Kandefer 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Dziękuje Panu Januszowi Sochackiemu za tę uwagę. 
- W Tarnobrzegu jeden radny, który był w zarządzie Klubu Sportowego stracił mandat, bo 
gmina finansowała ten Klub. 
 
Pan Maciej  Skorupa 
 
Zapytał: Czy nigdy żaden  radny nie był w Zarządzie LKS ? 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że Radni są  
w różnego rodzaju klubach i stowarzyszeniach, które występują o środki z budżetu Miasta 
(np. Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu,  itd.) 
 
Pan Maciej Skorupa  
 
Poprosił o opinię Radcę prawnego  UM. 
 
Pani Bernadetta Marek – Fołta 
 
Powiedziała, że; 
- To jest uchwała dotycząca zmian w budżecie. 
- Nie ma znaczenia czy ktoś jest członkiem zarządu, czy nie. 
 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący 
Rady Miasta  – poddał pod głosowanie projekt powyższej  uchwały. 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził, że Rada Miasta 
Sandomierza  podjęła jednogłośnie 
 



 

Uchwałę Nr XL/348/2009 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok 

 
Ad.16 
Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok  
 
Opinie komisji merytorycznych Rady Miasta Sandomierza. 
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że  
komisja przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.  
Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego  Komisji  Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Pan Robert Sobieraj - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki  
i Promocji - opinia pozytywna 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady 
Miasta powiedział, że: 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
I stwierdził, że Rada Miasta podjęła 
 

Uchwałę Nr XL/349/2009 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok 

 
Ad. 17 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 
rok 
         
Opinie komisji merytorycznych Rady Miasta Sandomierza. 
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że  
komisja przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.  
Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego  Komisji  Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług –  opinia pozytywn.a 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i 
Promocji – opinia pozytywna 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady 
Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta na 2009 rok 
        
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” . 
I stwierdził, że Rada Miasta podjęła  
                                      

Uchwałę Nr XL/350/2009 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok 

        
 



 

Ad. 18 
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 
niepublicznych działających na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz. 
  
Opinie komisji merytorycznych        
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
 
Pan Wojciech Czerwiec  
 
Powiedział, że ma nadzieję, iż „pomoc Miasta dla tej placówki niepublicznej nie będzie 
ograniczona li tylko do finansów”. 
   
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Wobec braku dalszych głosów w dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych 
działających na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz. 
- I w wyniku  głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” . 
stwierdził, że Rada Miasta podjęła  
 
                                               Uchwałę Nr XL/351/2009 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych 
działających na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz. 
 
Ad. 19 
Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne. 
 
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta: 
 - Poprosił Państwa Radnych o zrewidowanie swojego uczestnictwa w komisjach stałych 
Rady Miasta Sandomierza. 
- Powiedział, że po odejściu z Rady Miasta Pana Andrzeja Bolewskiego skład osobowy 
Komisji Polityki Mieszkaniowej „dramatycznie się zmniejszył”, zaś Statut Miasta 
Sandomierza określa minimalny skład Komisji - Prośba o zapisanie się do w/w komisji. 
- Odczytał apel Pana Janusza Sobolewskiego - Prezesa Społecznego Komitetu Odnowy 
Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. (Jak załącznik do  Protokołu) – Prośba o 
uczestniczenie w kweście. 
- Zaapelował do Pana Burmistrza o wydłużenie czasu pracy Urzędu Miejskiego  
w Sandomierzu – konkretnie, aby  jeden dzień w tygodniu Urząd Miejski pracował dłużej niż 
do godziny 15.00. 
- Odczytał pismo, w którym  Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum 
Kultury – zwrócił się do Rady Miasta Sandomierza o wydelegowanie przedstawiciela Rady 
Miasta do SCK (zgodnie ze Statutem  ten instytucji kulturalnej) 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- Zwrócił się z prośbą do Rady o ograniczenie się do opinii na temat projektu uchwały do 
jednej, dwóch komisji merytorycznych (bo przed sesją Naczelnik danego Wydziału siedzi na 
5. komisjach) 



 

- Powiedział, że są rozważane propozycje wydłużenia czasu pracy (przesunięcia godzin 
urzędowania, dodatkowe dyżury dla pracowników). 
- Przedstawił w skrócie – Program obchodów Święta 11. Listopada, organizowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu. 
 
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Prosi o stosowne uhonorowanie 110 rocznicy urodzin Pana Adama Bienia – Honorowego 
Mieszkańca Sandomierza. 
- W dniu jutrzejszym w Ratuszu odbędzie się spotkanie zamknięte z firmą, która wygrała 
przetarg na wizualizację Sandomierza. 
Przetarg publiczny obejmuje zadania publiczne i w spotkaniu powinno umożliwi ć się  
uczestniczenie podatnikom, którzy mają coś do powiedzenia w tej sprawie. 
Należy angażować mieszkańców do tego typu spraw i „Takich rzeczy być nie powinno.” 
- Jak Pan Burmistrz zlikwiduje bruzdy na budynkach pod którymi przebiegają kable do lamp 
to mówiący te słowa odda swój głos w plebiscycie na najpiękniejszy Rynek na świecie. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, ze; 
- Zaczniemy od kanalizacji i wodociągu i krok po kroku dojdziemy do elewacji - „Nie 
wszystko naraz”. 
- W sprawie Pana Ministra Adama Bienia zostało skierowane stosowne pismo do PSL – Pan 
Adam Bień był działaczem ludowym. 
- Zgodnie z sugestią Firmy, która wygrała przetarg na wizualizację – pierwsze spotkanie  
odbędzie się w węższym gronie. 
W dniu jutrzejszym wykonawca ma przedstawić pierwsze propozycje wizualizacji. 
Po wstępnym opracowaniu projekt zostanie udostępniony Radzie do ew. akceptacji. 
 
Pan Marceli Czerwiński 
 
Powiedział, że w dniu 29 października kończy się Festiwal „Muzyka w Sandomierzu” 
koncertem „Cudowne dzieci”, na który to Państwo Radni otrzymali bilety. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Bardzo potrzebna jest prawdziwa wizualizacja Sandomierza. – Dobrą wizualizację ma 
Warszawa. 
- Burmistrz ma prawo spotykać się z kim chce, kiedy chce i dobierać sobie grono 
rozmówców. 
- W tym konkretnym przypadku Burmistrz powinien jednak pozwolić na przysłowiowy 
„koncert życzeń”, przyjąć pomysły, propozycje, zastrzeżenia na samym początku, aby  
zminimalizować uwagi przy przyjmowaniu projektu wizualizacji. 
 
Ad. 20   
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził wyczerpanie Porządku 
obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XL sesję Rady Miasta 
Sandomierza. 



 

                                                       
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 
 

                                                                                    Tadeusz Frańczak 
                                                                                    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.). 
 
 
 


