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Protokół nr 31 

z XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 28 września 2016 r.  
 
Godz. rozpoczęcia sesji – 10.00 
Godz. zakończenia sesji – 13.41 
 
Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
 
Ad. 1  
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – otworzył XXXI sesję Rady Miasta 
Sandomierza. 
W XXXI sesji uczestniczyło 20 radnych, jak w załączonej Liście obecności. 
Radny – Pan Zbigniew Rusak usprawiedliwił swoją nieobecność. 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza na podstawie listy obecności stwierdził quorum. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – powitał wszystkich przybyłych, Pana 
Marka Bronkowskiego - Burmistrza Sandomierza, pracowników Urzędu Miejskiego  
w Sandomierzu, dyrektorów Spółek, Mieszkańców i zaproszonych  Gości. 
 
Ad. 2 
Powołanie sekretarza obrad 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący  Rady Miasta  Sandomierza –  poprosił o wybór 
sekretarza dzisiejszej sesji i zaproponował kandydaturę Radnego – Pana Jerzego Żyły, który 
zgodził się na pełnienie obowiązków sekretarza XXXI sesji Rady Miasta. 
W związku z brakiem innych zgłoszeń Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w 
kandydaturę i w wyniku głosowania: 19  „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących  się od głosu”  
stwierdził, że Pan Jerzy Żyła został sekretarzem dzisiejszych obrad. 
 
Ad. 3  
Przyjęcie porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – Pan Robert Pytka – przystępując do realizacji 
punktu 3.  porządku obrad poprosił o ewentualne wnioski, uwagi dotyczące porządku obrad 
XXXI sesji Rady Miasta. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Złożył wniosek – uzasadniając – o ujęcie w porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
(dot. kwoty 100 000,00 zł, projekt uchwały był opiniowany przez komisję merytoryczną).  
 
Wobec braku dalszych wniosków Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał 
pod głosowanie propozycję Burmistrza Sandomierza. 
 
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad  punktu: 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu – wniosek został 
przyjęty. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział: 
- W/w projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok wprowadził w punkcie 18. 
- W związku z powyższym, pozostałe punkty otrzymują pozycję o jeden punkt wyższą:  
    18 →19, 19→20,  ……,25→26, 26→27. 
- Poddał pod głosowanie ostateczny porządek obrad XXXI sesji Rady Miasta  
z uwzględnieniem powyższej zmiany. 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”.  
Przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta porządku obrad XXXI sesji - 
jak niżej: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Powołanie sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta Sandomierza. 
5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 
9. Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sandomierza za I półrocze 

2016 roku. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/147/2015 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/421/2010 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania 
budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 
projektowi budżetu miasta Sandomierza. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
      (Wniosek Burmistrz Sandomierza) 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
      (Wniosek Burmistrz Sandomierza) 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
      (Wniosek Burmistrz Sandomierza) 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
       (Wniosek Burmistrz Sandomierza) 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
      (Wniosek Burmistrz Sandomierza) 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
      (Wniosek  Burmistrz Sandomierza) 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
     (Wniosek  Burmistrz Sandomierza) 
19. Podjęcie uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości niezabudowanej.  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
20. Podjęcie uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości gruntowej w drodze darowizny.  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.    
       (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
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22. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia oraz określenia  opłat  za parkowanie  
      pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na    
      terenie Sandomierza. 
     (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
23. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza  w sprawie  
      przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz „Zespołu    
      Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sandomierzu” w jednostkę budżetową 
      Gminy Miejskiej Sandomierz  „Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu.  
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Programu Rewitalizacji    
      Miasta Sandomierza na lata 2016 – 2023” (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
25. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o   
      działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
26. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
27. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4  
Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Powiedział, że zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza protokół z XXI sesji Rady Miasta 
Sandomierza był wyłożony do wiadomości radnych. 
- Zapytał o ew. wnioski, uwagi dot. w/w protokołu. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu . 
 
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących  się” od głosu. 
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Protokół z XXI sesji Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Ad. 5  
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
Przedstawił Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.  
 
Pan Robert Pytka –Przewodniczący  Rady Miasta Sandomierza – zaprosił do dyskusji. 
 
Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza 
 
W imieniu Mieszkańców ulicy Maciejowskiego i bloków przyległych podziękował 
Burmistrzowi Sandomierza – Panu Markowi Bronkowskiemu za doświetlenie ulic. 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi o: 
- Zastrzeżeniach do firmy, która prowadziła w Ratuszu spotkanie  dotyczące  rewitalizacji. 
- Tematach nie zawartych w Programie. 
- Konsultacjach z mieszkańcami, które powinny odbywać się po przedstawieniu projektu 
rewitalizacji. 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Na razie było to wstępne spotkanie, rozpoczynające proces opracowania dokumentu. 
- Firma została wybrana w drodze przetargu, nie spełniła oczekiwań i umowa została 
rozwiązana. 
- Ogłoszono kolejny przetarg. 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że zgodnie z ustawą to Urząd powinien przygotować wstępne 
założenia np. przedstawić do dyskusji metody badawcze, statystyki, wyznaczyć obszary. 
 
Pani  Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza  
 
Powiedziała, miedzy innymi: 
- O dodatkowych miejscach sprzedaży alkoholu. 
- Czy przewidywane są dodatkowe patrole Policji i Straży Miejskiej ? 
- O ukwieceniu miasta (z jakiej puli zapłacono za rosarium ?) 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Program rewitalizacji jest podstawowym dokumentem, który pozwoli na pozyskanie  
środków finansowych z zewnątrz. 
- Radni powinni uczestniczyć w spotkaniach dotyczących rewitalizacji. 
- O terenach zdegradowanych na terenie Sandomierza. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – zwrócił uwagę, że  
w porządku obrad jest punkt 24. Podczas realizacji którego będzie można zabrać głos w tej 
sprawie. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, miedzy innymi: 
- Pozwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane są zgodnie z prawem. 
- Na ukwiecenie miasta zabezpieczono w budżecie 90 000,00 zł. 
- Na rosarium przy ulicy Zawichojskiej wydano: 19 000,00 zł z WFOŚ oraz 38 000,00 zł  
z budżetu Miasta. 
 
Pan Janusz Czajka – Radny Sandomierza 
 
Podziękował Panu Burmistrzowi - w imieniu społeczności wędkarskiej - za umożliwienie 
przejazdu przez Bulwar. 
 
Pan Robert Pytka -  Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
 
- Przypomniał statutowe przepisy mówiące o ograniczeniach czasowych wystąpień podczas 
sesji Rady Miasta Sandomierza. 
- Udzielił głosu Panu M. S.*). 
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Pan M. S.*) – mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- O braku odpowiedzi na pytania, które zadał kilka miesięcy temu. 
- Chce zapytać o działkę, którą Pan Burmistrz ma zamiar kupić. 
 
Pan Robert Pytka -  Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział: 
 
- Te sprawy nie były przedmiotem wypowiedzi Pana Burmistrza. 
- W tym punkcie porządku obrad należy odnieść się wyłącznie do przedstawionego 
Sprawozdania. 
- Pytania dotyczące działki przy ulicy Krakowskiej będzie można zadać podczas omawiania  
tego punktu porządku obrad. 
 
Pan A. R.*) – mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, że też chciałby zabrać głos na temat działki przy ulicy Krakowskiej. 
 
Ad. 6  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o zabranie głosu  
Przewodniczącego Komisji Statutowej – Pana Wojciecha Czerwca. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 
 
Przedstawił zebranym krótką informację na temat działalności Komisji Statutowej, w tym 
między innymi: 
- Członkowie Komisji na 2 posiedzeniach zajmowali się sprawie nowego herbu Miasta 
Sandomierza, sztandaru, flagi oraz pieczęci. 
- Cieszy powrót do starych, historycznych atrybutów Sandomierza. 
- Za dwa tygodnie przewidziana jest prezentacja nowego herbu: białego orła na czerwonym 
tle. 
- Komisja, której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Piotr Majewski  – Przewodniczący Komisji Praworządności – powiedział: 
- Komisja Praworządności obradowała w niepełnym składzie i zapoznała się  
z   przedłożonymi przez Pana Burmistrza 3 projektami uchwał. 
- Komisja Praworządności nie zajęła stanowiska w w/w sprawie zostawiając decyzję Radzie 
Miasta. 
 
Pan Robert Pytka -  Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Podziękował Panu Markowi Bronkowskiemu – Burmistrzowi Miasta Sandomierza za tę 
inicjatywę. 
- W sposób szczególny dziękuje obecnemu na sali obrad Panu dr. hab. Tomisławowi 
Giergielowi, pracownikowi naukowemu UMCS w Lublinie. 
- Prosi o przekazanie podziękowań Panu Prof. Henrykowi Seroce za włączenie się w to 
dzieło, za naukowe opracowanie oraz pomoc w przestrzeganiu procedur wynikających   
z przepisów prawnych. 



 

6 

 

- Otworzył dyskusję. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
 - Odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 
- Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
- W wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 
 

Uchwały Nr XXXI/351/2016 
w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza 

 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Cieszy fakt, ze uchwała została podjęta jednomyślnie. 
- Dziękuje za merytoryczną pracę Komisji Statutowej. 
- serdeczne podziękowania dla Pana dr. Tomisława Giergiela za cyt. „benedyktyńską pracę”. 
- Każdy Sandomierzanin powinien zapoznać się z nowymi symbolami Sandomierza. 
 
Następnie Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza – wręczył Państwu radnym  
przypinki - miniaturki nowego herbu Sandomierza. 
 
Pan Dominik Abłamowicz – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 
 
Zwrócił się z propozycją zdeponowania w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu np. herbu 
Sandomierza. 
 
Ad. 7  
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic. 
  
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że do Burmistrza Sandomierza oraz do Przewodniczącego Rady Miasta 
Sandomierza wpłynęły wnioski dotyczące nadania nazw ulicom w Sandomierzu (w tym 
obecnego na sali Pana A.K.)*  
-  Poprosił o opinię do podejmowanej uchwały Przewodniczącego Komisji Praworządności 
 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział: 
-  Prosi o poprawienie dat w uzasadnieniu do projektu uchwały. 
-  Opinia komisji jest pozytywna. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Jako wnioskodawca poprosił o poprawienie dat w uzasadnieniu (autopoprawka). 
 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  
- Odczytał treść projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic. 
- Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
- W wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”  stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 
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Uchwały Nr XXXI/352/2016 
w sprawie nadania nazw ulic 

 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię do podejmowanej 
uchwały Przewodniczącego Komisji Praworządności 
 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że opinia  
komisji na temat w/w projektu uchwały jest pozytywna. 
 
Pan Andrzej Juda – radny Sandomierza 
 
Powiedział: 
- Cieszy fakt, że wniosek byłych pracowników Huty spotkał się z aprobatą Władz Miasta. 
- Pan Dyrektor Wacław Brzozowski niewątpliwie przyczynił się do rozkwitu cyt.: „tamtego 
terenu”. 
 
Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  
Sandomierza: 
- Odczytał treść projektu uchwały,  
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały, 
- W wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 

Uchwały Nr XXXI/353/2016 
w sprawie nadania nazwy ulicy. 

 
Pan T. B.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, że w imieniu kolegów składa podziękowania Panu Burmistrzowi oraz Państwu 
Radnym za zatwierdzenie tej uchwały. 
 
Ad. 9 
Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sandomierza za I półrocze 
2016 roku. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do podejmowanej 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, powiedział: 
- Komisja, której przewodniczy, analizowała wykonanie budżetu miasta za I półrocze br. 
- Wyczerpujących wyjaśnień udzieliła Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta. 
- komisja oceniła pozytywnie wykonanie budżetu za w/w okres. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług. 
 
Powiedziała, że Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług zaopiniowała pozytywnie 
wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku. 
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Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności 
 
Powiedział, że Komisja Praworządności zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu za  
I półrocze 2016 roku. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rozwoju 
 
Powiedział, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rozwoju zaopiniowała pozytywnie 
wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku. 
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, 
Kultury i Sportu 
 
Powiedziała , że komisja której przewodniczy, zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu 
za I półrocze 2016 roku. 
 
Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa 
 
Powiedział, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rozwoju zaopiniowała pozytywnie 
wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku. 
 
Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza  
 
W imieniu Mieszkańców i Komisji Praworządności podziękował za pochylenie się nad 
modernizacją monitoringu i ujęcie tego zadania w przyszłorocznym budżecie. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Poddał pod głosowanie wykonanie budżetu miasta Sandomierza za I półrocze 2016 roku 
 - W wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził przyjęcie 
przez Radę Miasta: 
 
Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sandomierza za I półrocze 2016 roku 
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/147/2015 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały  
Nr LII/421/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie 
procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów  
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta Sandomierza 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do podejmowanej 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia  pozytywna. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik  Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
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- Jest to powrót do uchwały z roku 2010. 
- Po wprowadzonych zmianach przedłożony projekt budżetu będzie bardzie przejrzysty.  
 
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza, poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” stwierdził podjęcie przez 
Radę Miasta 

Uchwały Nr XXXI/354/2016 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/147/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 

października 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/421/2010 Rady Miasta 
Sandomierza  z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz 

rodzajów i szczegółowości materiałów  informacyjnych towarzyszących projektowi 
budżetu miasta Sandomierza 

 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do podejmowanej 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
- W wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
 

Uchwały Nr XXXI/355/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do podejmowanej 
uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza poddał pod glosowanie projekt w/w uchwały. 
- W wyniku głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
 

Uchwały Nr XXXI/356/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisje merytoryczne 
Rady Miasta. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia negatywna. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Przybliżając chronologię wydarzeń dotyczących sprawy powiedział, między innymi: 
- 18 sierpnia br. syndyk masy upadłościowej złożył miastu ofertę kupna działki o powierzchni 
33 arów przy ulicy Krakowskiej (działka została sprzedana przez miasto za kwotę 959 000,00 
zł – mówiący te słowa prowadził ten przetarg). 
- Obecnie Miasto ma prawo pierwokupu za kwotę 550 000,00 zł. 
- Jako Burmistrz ma obowiązek dbania o dochody Miasta, a działkę można sprzedać 
korzystniej i pozyskać dodatkowe fundusze – stąd podjęta uchwała w sprawie zmian  
w budżecie umożliwiająca zakup tej działki. 
- Przed sesją i podjęciem tej uchwały do biura Burmistrza zgłosił się jeden z przedsiębiorców 
z propozycją odstąpienia od prawa pierwokupu. 
- 2 dni po sesji, w piątek, zgłosiła się Mieszkanka Sandomierza informując, że to Ona jest 
zainteresowana tą działką, a ta decyzja burzy ich plany. 
- W tym samym czasie od syndyka przychodzi informacja, że zainteresowana strona  
zaoferowała  kwotę o 100 000,00 zł wyższą. 
- W tzw. międzyczasie do Burmistrza Sandomierza wpływa pismo od innego przedsiębiorcy  
informujące o zainteresowaniu w/w działką. 
- Sandomierz jest Miastem atrakcyjnym, 6 lat temu działka była warta 900 000,00 zł i dzisiaj 
jest nie mniej warta. 
- Jako Burmistrz nadal uważa, że Miasto powinno skorzystać z prawa pierwokupu,  
a zainteresowanie 3 przedsiębiorców tą działką utwierdza go w tym przekonaniu. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- To co powiedział Pan Burmistrz jest prawdą. 
- Od siebie doda, że informacja o sprzedaży tej działki cyt.: „wisiała” 2 lata i wydaje się, że  
z różnych względów nie była atrakcyjna. 
- Sytuacja zmieniła się, gdy Państwo R.*) wynegocjowali cenę 550 000,00 zł – zaczął się 
problem. 
- Państwo R.*) wykupili dokumentację na budowę dużego hotelu, który zamierzają 
wybudować na tej działce. 
-  Wczoraj na posiedzeniu komisji odczytano pismo Pana M. T.*), z którego wynikało, że  
chciał zakupić tę działkę, ale nie mógł dodzwonić się do syndyka. 
- Jako radny uważa, że należy wziąć pod uwagę korzyści dla gminy wynikające z powstania 
hotelu: wpływy z podatku, powstanie kolejnych miejsc pracy. 
- Będzie przeciwny zakupowi tej działki przez Miasto. 
 
Pan Sylwester Łatka – radny Sandomierza 
 
Zapytał o kolejność spadku ceny działki. 
 
Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 
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Powiedział, między innymi: 
- Szkoda, że nie ma na Sali radcy prawnego . 
- Czy kolejni zainteresowani kupnem tej działki, na tym etapie, mogą wystąpić do syndyka  
i przedstawić swoja ofertę ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Miasto nie było zainteresowane ceną działki – ta wiedza zaczęła się od kwoty 550 000,00 zł. 
- Powiadomił syndyka, że Miasto jest zainteresowane kupnem działki. 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jeżeli syndyk sprzedaje działkę, to miasto nie powinno w to wchodzić. 
- Do tej pory był „za”, przekonany, że Miasto kupuje działkę na potrzeby gminy. 
- Będzie przeciwny tej uchwale. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział między 
innymi: 
- Jak to się dzieje, że Panu Burmistrzowi udało się skontaktować z syndykiem. 
- Przypomina, że to notariusz sporządza dokument przedsprzedaży. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Kontakt z syndykiem ograniczył się do pisma otrzymanego od syndyka i jednego do 
syndyka. 
- To notariusz ma obowiązek poinformować Miasto o przedsprzedaży. 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Zapytał: Czy to prawda, że Miasto sprzedało działkę za bardzo niską kwotę ? 
 
Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego dotyczyła działki typowo rolniczej. 
- Z 2 osób zainteresowanych do przetargu przystąpiła jedna z nich. 
- Wartość działki rolne jest bardzo niska. 
 
Pani N. R.*) – Mieszkanka Sandomierza  
 
Powiedziała, między innymi: 
- Jest zbulwersowana mnóstwem nieścisłości cyt.: „żeby nie powiedzieć kłamstw”. 
- O prawie do pierwokupu poinformował zainteresowanych notariusz, od którego Pan 
Burmistrz otrzymał wszystkie dane dotyczące kupujących działkę. 
- To syndyk poinformował ich o cenie działki w wysokości 550 000,00 zł i nie oni 
negocjowali cenę. 
- To nie prawda, że  Pan M. T.*) nie miał dostępu do syndyka. 
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- O spadku ceny decydowała rada dłużników – i to komisarz przekazuje syndykowi decyzje 
Rady. 
- O haśle wyborczym Pana Burmistrza. 
- Nie może być tak, że cyt.: „my nie możemy realizować naszych inwestycji, bo ktoś ma na to 
wyłączność”. 
- Prosi Radę Miasta o danie szansy. 
 
Pan M. M.*) – Właściciel działek przy ulicy Zamiejskiej 
 
Prosi Władze Miasta o wykup działek przy ulicy Zamiejskiej. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, powiedział: 
- Ta sprawa nie dotyczy tego punktu porządku obrad – Będzie mógł zabrać głos w punkcie 
25. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
- Pismo – ofertę  Pana M. M.*) – otrzymał. 
 
Pan M. S.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Handel nieruchomościami nie należy do zadań gminy. 
- Liczył na to, że Pan Burmistrz wycofa się z tej decyzji. 
- Niepokoi informacja o rozmowie Sekretarza Miasta i Pani Burmistrz na temat oferty kupna  
tej działki cyt.: „Czy w tej sprawie doniesienie do Prokuratury z urzędu ktoś złożył?” 
 
Pan A. R.*) – właściciel działki przy ulicy Krakowskiej 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jako właściciel działki przyległej w dniu wczorajszym złożył ofertę sprzedaży. 
- Wszystko co mówiła Pani R.*) jest prawdą. 
- Jako właściciel sąsiedniej działki wiedział o spadku ceny działki, a kontakt z syndykiem był 
dobry. 
 
Pan M. T.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- W odczytanym piśmie nie ma nic, co nie byłoby zgodne z prawdą. 
- Rozmowy z syndykiem prowadził przez 1,5 roku do stycznia br. – Przez ten okres syndyk 
twierdził, że nie może obniżyć ceny poniżej 950 000,00 zł, bo musi spłacić dłużników.  
- Jeżeli syndyk zapewnia, że nie opuści ani złotówki, a potem obniża cenę o 400 000,00 zł,  
to cyt.: „ albo ja jestem chory albo ten facet jest chory” - róbmy prezenty za 400 000,00 zł. 
- Przed laty była propozycja przeznaczenia tej działki na parking na 120 miejsc. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – odczytał pismo Pana R.*) wraz z listą  
podmiotów, które w/w pismo otrzymują „do wiadomości” (instytucje kontrolne). 
 
Pan Robert Kurosz – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego na tej działce może powstać hotel, a nie parking. 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Pan Robert Kurosz się myli: na tym terenie przewidziane są  usługi turystyczne komercyjne. 
- Podtrzymuje swoją decyzję w sprawie pierwokupu. 
- Miasto na tej transakcji może zarobić kilkaset tysięcy zł.              
- W tej sytuacji każda decyzja Burmistrza może spotkać się z zarzutami. 
- Uszanuje decyzję Rady. 
 
Pan Sylwester Łatka – radny Sandomierza 
 
Powiedział, że za kwotę  950 000,00 zł  nie było chętnych do zakupu działki – zatem nie jest 
to dobra cena. 
 
Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Pan Burmistrz ma obowiązek dbać o budżet Miasta, a potrzeby Miasta są duże. 
- Uważa, że rodzi się konflikt, a nie chce, aby Miasto angażowało się w konflikt. 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Komisja analizowała sprawę. 
- Argumenty powtarzają się. 
- Zgłasza wniosek o zamknięcie dyskusji. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie wniosek 
formalny o zamknięcie dyskusji i w wyniku głosowania: 16 „za”, 2 „przeciw”,  
2 „wstrzymujących się” od głosu zamknął dyskusję. 
 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 1 „za”, 18 „przeciw”, przy 1 „wstrzymującym się” stwierdził, że 
Rada Miasta Sandomierza nie podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 
2016 rok. 
            
Ogłosił 10-minutową przerwę. 
 

* * * 
 
Po przerwie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Wznowił obrady XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza  
- Powiedział, że:  
                 - Państwo radni otrzymali II wersję załącznika do projektów uchwał   
                 - Jest to konsekwencja nie podjęcia poprzedniej uchwały.  
 
Obrady opuścił radny - Pan Andrzej Bolewski. 
 
 
 



 

14 

 

Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do projektu uchwały 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2016 rok  (z wersją II załącznika do projektu uchwały). 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXXI/357/2016    
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do projektu uchwały 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
   
Zapytał, kiedy zadanie zostanie wykonane ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że jest szansa na realizację jeszcze w tym roku. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-  Wobec braku kolejnych  głosów w dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 

Uchwały Nr XXXI/358/2016    
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Ad.16 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do projektu uchwały 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2016 rok. 
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- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXXI/359/2016      
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

 
Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do projektu uchwały 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały (II wersja załącznika Nr 4) 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” stwierdził podjęcie przez 
Radę Miasta 

Uchwały Nr XXXI/360/2016         
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

 
Ad. 18 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat projektu 
uchwały - wprowadzonego do porządku obrad sesji w dniu dzisiejszym -  Przewodniczącego 
Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta  
 
Udzieliła wyjaśnień uzasadniających potrzebę podjęcia tej uchwały. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
 

Uchwały Nr XXXI/361/2016    
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział: 
- W związku z tym, że Rada Miasta Sandomierza nie podjęła uchwały w sprawie zmian  
w budżecie Miasta na 2016 rok związanej z kupnem działki przy ulicy Krakowskiej, 
wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały poz. 19. Podjęcie uchwały  
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.  
- Z uwagi na powyższe podjęcie tej uchwały staje się bezprzedmiotowe. 
 



 

16 

 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza:  
- Powiedział, że zgodnie z art. 20 punkt 1a ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy 
może zmienić porządek obrad sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
rady. 
- Na wniosek Burmistrza Sandomierza poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad  
XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza projektu uchwały - punkt 19. Porządku obrad: Podjęcie 
uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.  
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw’ , przy 1 „wstrzymującym się” stwierdził, że 
Rada Miasta Sandomierza zdjęła z porządku obrad XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza 
w/w projekt uchwały (powyższe wiąże się ze zmianą numeracji pozostałych do rozpatrzenia 
punktów porządku obrad). 
 
Ad.19 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w drodze darowizny 
               
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat projektu 
uchwały Przewodniczących komisji merytorycznych. 
 
Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
               
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Wobec braku  głosów w dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
nabycia nieruchomości gruntowej w drodze darowizny  
- W wyniku głosowania: 19 „za”, 0„przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 

Uchwały Nr XXXI/362/2016       
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w drodze darowizny 

                     
Ad. 20 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię na temat projektu 
uchwały Przewodniczących komisji merytorycznych. 
 
Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna. 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Wobec braku  głosów w dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXXI/363/2016     
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 
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Ad. 21 
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na   
terenie Sandomierza. 
 
Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisji merytorycznej 
na temat podejmowanej uchwały. 
 
Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – opinia  
Pozytywna. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  
wprowadzenia oraz określenia  opłat  za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 
 
- W  wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 

Uchwały Nr XXXI/364/2016     
w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania  
na terenie Sandomierza. 

 
Ad. 23 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie 
przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz „Zespołu 
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sandomierzu” w jednostkę budżetową 
Gminy Miejskiej Sandomierz  „Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu” 
 
Pan Robert Pytka  – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisji merytorycznej 
na temat podejmowanej uchwały. 
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu – powiedziała, że opinia komisji, której przewodniczy, nie była jednoznaczna. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza   
 
Powiedział, między innymi: 
- Nie dotyczy to tylko MOSiR, również SCK, Biblioteki, w przyszłości również Muzeum 
Okręgowego. 
- Powyższe ma na celu skoncentrowanie w jednym miejscu obsługi finansowej, kadrowej  
i prawnej, co pozwoli na  oszczędności. Każdy samorząd idzie w tym kierunku. 
- Do Centrum Usług Wspólnych przejdą osoby o najwyższych kwalifikacjach. 
- Odpowiadając na pytanie: czy ew. będą zwolnienia z pracy – odpowiedź brzmi: będą. 
 
Pan Jacek Dybus – radny Sandomierzu 
 
Powiedział: 
- Przy każdej reformie są jakieś ofiary (przykładowo: reforma zdrowia, oświaty) 
- Chodzi o to, aby zadania wykonywało jak najmniej osób. 
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Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Była przeciwna łączeniu kilku podmiotów - oświata w założeniu miała być cyt.: „tylko 
oświatą”. 
- Wiadomo, że przedszkola i szkoły mają inną księgowość. 
- Radni nie są od tego, aby przyklaskiwać, gdy ktoś traci pracę. 
- Czy będzie ogłoszony konkurs na dyrektora CUW ? 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza   
 
Powiedział, między innymi: 
- Przeprowadzamy reformę od kilku lat: pierwszym krokiem było przekształcenie ZEAS-u  
w SCO – drugi krok zakończy tę reformę. 
- W CUW mają pracować osoby najlepiej przygotowane. 
- To przekształcenie wiąże się ze zmianą nazwy. 
- Nie będzie konkursu na dyrektora CUW. 
 
Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Samorząd nie stoi tylko oświatą. 
- W 2000 roku była reforma w tzw. budżetówce. 
 
Pan Jerzy Żyła – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Wprowadzanie zmiany uzasadnia się oszczędnościami – jakiego rodzaju to będą 
oszczędności ? 
- Radni podniosą rękę za tym, aby ktoś utracił pracę – cyt.: „Nie taka jest nasza rola”. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jako Burmistrz szuka lepszego sposobu zarządzania. 
- Przewidywane są oszczędności w oprogramowaniu. 
- Wszyscy wprowadzają tego typu reformy – to się sprawdza (np. w biznesie, w bankach,  
w budżetówce) 
 
Pani Wiesława Sabat – radna Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Jak mówił Pan Burmistrz, chodzi o osoby, które przejdą na emeryturę, które pracują na 
część etatu i zwolnią miejsca pracy dla innych. 
- Radni mają zająć stanowisko, czy są za restrukturyzacją, czy nie. 
- Składa wniosek o zamknięcie dyskusji. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poddał wniosek formalny o zamknięcie dyskusji pod głosowanie. 
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- W wyniku głosowania: 14 „za”, 1 „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”, (1 osoba nie 
głosowała) 
Radny – Pan Andrzej Lebida - nieobecność usprawiedliwiona (prosił o zwolnienie z udziału  
w sesji)  
- Zamknął dyskusję. 
 
- Odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz „Zespołu 
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sandomierzu” w jednostkę budżetową Gminy 
Miejskiej Sandomierz „Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu (przypomnienie - 
zmiana tytułu). 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
- W wyniku głosowania: 12 „za”, 3 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta: 
 
                                                 Uchwały Nr XXXI/365/2016    
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia 
jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz „Zespołu Ekonomiczno – 
Administracyjnego Szkół w Sandomierzu” w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej 
Sandomierz  „Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu 
 
Ad. 24  
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Programu Rewitalizacji 
Miasta Sandomierza na lata 2016 – 2023” 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię do projektu uchwały 
Przewodniczącego Komisji merytorycznej. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Nie należy oczekiwać, że ktoś inny zrobi za nas wszystko – Prosi o zaangażowanie. 
- Informacje o Sandomierzu i jego potrzebach powinny płynąć od mieszkańców i radnych. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi: 
- Prosi Mieszkańców Sandomierza, a zwłaszcza Państwa radnych z poszczególnych okręgów  
o zaangażowanie, organizowanie spotkań. 
- Od 2 lat uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez Pana Burmistrza  
z Sandomierzanami i daje się, niestety, zauważyć niewielkie zainteresowanie ze strony 
Mieszkańców.  
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Całe miasto nie może być objęte programem rewitalizacji. 
- Od dzisiaj rozpoczynamy prace nad tym Programem. 
- Osobą, z którą w tej sprawie należy się kontaktować, jest Pani Katarzyna Kondziołka. 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie przystąpienia do opracowania „Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 
2016 – 2023. 
- W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził podjęcie 
przez Radę Miasta 
                                                  Uchwały Nr XXXI/366/2016   
w sprawie przystąpienia do opracowania „Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza 
na lata 2016 – 2023” 
 
Ad. 25 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – wyjątkowo z uwagi na wiek i zasługi – 
poprosił o zabranie głosu Panią Marię Rudzińską – Mieszkankę Sandomierza    
 
Pani Maria Rudzińska – Mieszkanka Sandomierza 
 
Powiedziała, między innymi: 
- Jest wnuczką Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza oraz osobą uhonorowaną 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  
- Nie może przyjmować ze spokojem, jak w Sandomierzu dzieje się coś złego. 
- O problemie z dojazdem do swojej posesji przy ulicy 11 Listopada, o burzówce, która nie 
zbiera wody i o koszu na śmieci za blisko okien. 
- cyt. „Pani Asystent zarzuciła mi kłamstwo – ja kłamać nie umiem”. 
- Sandomierz nie jest prywatnym folwarkiem, a mieszkańcy są podatnikami. 
- Radna – Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek zarzuciła mówiącej te słowa, członkowi 
Armii Krajowej, że cyt.: „zamordowała ludzi”. 
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza 
 
Powiedziała, aby Przedmówczyni  udowodniła, że mówiąca te słowa powiedziała, że Pani 
Maria Rudzińska zamordowała ludzi. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że Pani 
Agnieszka Frańczak-Szczepanek zaprzecza zarzutom Pani Marii Rudzińskiej i zostanie to 
ujęte w protokole z sesji. 
 
Pan M. M.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, że złożył wniosek do budżetu Miasta  na 2017 rok o zabezpieczenie środków  
pozwalających na wykup działek przy ulicy Zamiejskiej. 
 
Przedstawiciel Sandomierskiej Rady Seniorów 
 
Powiedział, między innymi: 
- Członkowie Rady Seniorów pracują bez wynagrodzenia. 
- Jako seniorzy chcą pracować dla wspólnego dobra. 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił  Komunikaty – jak niżej: 
 
- Serdeczne podziękowania dla Pana dr. Suszyny – człowieka ogromnej pasji i wiedzy - za  
umożliwienie radnym uczestniczenia przez chwilę w świecie wina. 
- Na ręce Dyrektora Gimnazjum Nr 1 składa serdeczne podziękowania nauczycielom - 
organizatorom pięknej uroczystości poświęconej gen. Michałowi Sokolnickiemu. 
- Wojewoda Świętokrzyski poinformował, że Burmistrz Sandomierza i Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza prawidłowo wypełnili Oświadczenia majątkowe. 
- Wpłynęły pisma dotyczące, między innymi: 
         - Uporządkowania spraw dot. reklam w obrębie Starówki. 
         - Osiedla „Kamień Plebański”, 
         - Skarga Pana T. K.*) zarzucająca Burmistrzowi Sandomierza cyt.: „dyskryminujące 
podejście do osób  niepełnosprawnych”. 
        -  Dwa pisma  dot. Spółki SORH: anonim oraz pismo z Komendy Powiatowej Policji  
w Sandomierzu informujące  o podjęciu działań  w sprawie tej Spółki. 
- Radni otrzymali zaproszenie: 
                       -   Do Szkoły Podstawowej Nr 4, aby opowiedzieć o swojej pasji czytelniczej –
jest zatem możliwość przekonania dzieci i młodzieży, że poza rzeczywistością wirtualną jest 
również dobra literatura. 
                       -  Na Konferencję z okazji 730 Rocznicy lokacji Sandomierza. 
                       -  Na Inaugurację roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkoły  
                          Zawodowej w Sandomierzu. 
 
Następnie Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – przedstawił 
zebranym interpelacje i zapytania złożone przez radnych w okresie międzysesyjnym. 
 
Ad. 26  
Interpelacje, wolne wnioski, sprawy różne. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że Miasto Sandomierza wygrało sprawę sądową z Sandomierskim PTTK. 
 
Pani Mariola Stępień– radna Sandomierza 
 
Powiedziała o: 
- Składanych pismach w sprawie budowy spalarni zwłok w Sandomierzu. 
- Wnioskuje o wykup działek w sąsiedztwie cmentarza (w celu jego poszerzenia).  
 
Pan Jacek Dybus – radny Sandomierza 
 
- Powiedział, że z uwagi na zapadliska ulica 15-go Sierpnia staje się nieprzejezdna. 
- Wnioskuje o wykonanie zadaszenia nad śmietnikami przy ulicy Słowackiego 29 a 31. 
 
Pan Wiesława Sabat – radna Sandomierza 
 
Powiedziała, że jako radna, podjęła interwencję w związku z informacją przekazaną przez 
Panią Z. W.*), dot. sandomierskiego artysty (z wymienionej interwencji sporządziła notatkę). 
  
Pan Wojciech Czerwiec  – Radny Sandomierza  
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- Zaprosił Panią Asystent, Pana Burmistrza oraz Państwa radnych na coroczną kwestę na 
sandomierskich Cmentarzach. 
-  Potwierdza słowa Pana Jacka Dybusa – ulica 15-go Sierpnia jest w złym stanie. 
 
Pan Andrzej Anwajler  – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Sygnalizuje problem – opadanie sadzy na ulicy Polnej. 
- Przeglądał dokumenty i nie wie dlaczego nie działają filtry. 
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza 
 
W związku z dzisiejszym incydentem, żąda przeprosin od Pani Marii Rudzińskiej. 
 
Pan Piotr Majewski – radny Sandomierza  
 
Dziękuje za ustawienie koszy na ulicach: Długiej i Dobkiewicza. 
 
Pani Z. W.*) – Mieszkanka Sandomierza  
 
Powiedziała, między innymi: 
- O projekcie z lat wcześniejszych dot. rewitalizacji (w tym 8 mln zł na dokumentację na 
zieleń Miasta). 
- O prośbach  pielęgniarek sandomierskiego szpitala skierowanych do Zakładu Komunikacji 
Miejskiej. 
- O organizacji ruchu na Starym Mieście (miał być przygotowany przez Wydział TI). 
- O cyt.: „kulturze wyższej”. 
 
Pan Jacek Dybus  - radny Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
-  Nie ma zgody na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o dokumentacji na zieleń 
za 8 mln zł. 
- Jak się nie ma pełnej wiedzy, to należy ugryźć się w język. 
 
Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza  
 
Zapytał, czy w 2007 roku Miasto Sandomierz wydało 8 mln zł na rewitalizację zieleni 
miejskiej ? 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza  
 
Powiedział - zwracając się do Pani Z. W.*) – między innymi o teorii spiskowej, o plotce  
i wprowadzaniu w błąd. 
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Ad. 27 
Zamknięcie obrad. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził wyczerpanie Porządku 
obrad, podziękował wszystkim za udział w Sesji i zamknął XXXI Sesję Rady Miasta. 
 
 
 

                                                                                             Robert Pytka 
                          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.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji 
publicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


