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Protokół Nr 28 
z XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 lipca 2016 roku –  Ratusz 

Godz. rozpoczęcia   sesji –   9.00 
Godz. zakończenia  sesji –  10.55 
 
Sesji przewodniczył Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 

Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył XXVIII 
sesję Rady Miasta oraz powitał przybyłych, w tym Pana Marka Bronkowskiego - Burmistrza 
Sandomierza, pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, szefów jednostek podległych 
Burmistrzowi, wszystkich gości oraz przedstawicieli lokalnych mediów.  
 
 

W  XXVIII sesji udział wzięło 20  radnych Miasta Sandomierza - jak w załączonej 
Liście obecności.  
Radni: Pan Marcin Marzec  – nieobecność usprawiedliwiona,  
Pan Robert Kurosz i Pan Jerzy Żyła  – spóźnienie usprawiedliwione.                   
Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Robert Pytka - na podstawie listy obecności stwierdził 
quorum.   
 
Ad. 2                                  
Powołanie sekretarza obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan Robert Pytka - poprosił o dokonanie wyboru sekretarza  
XXVIII sesji Rady Miasta i zaproponował kandydaturę Pana  Andrzeja Anwajlera – Radnego 
Miasta Sandomierza. 
 
Radny - Pan Andrzej Anwajler - wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad i wobec 
braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie w/w 
kandydaturę: 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu (Pan Robert 
Kurosz i Pan  Jerzy Żyła  – spóźnienie usprawiedliwione).                   
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził, że Pan Andrzej Anwajler    
został sekretarzem dzisiejszych obrad.  
 
Ad. 3                                     
Przyjęcie porządku obrad. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – zapytał o ew. wnioski  
i uwagi dot. załączonego do materiałów na sesję Porządku obrad XXVIII sesji Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Złożył wniosek o: 
- zdjęcie z Porządku obrad dzisiejszej sesji punktu: 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2016 rok – z uwagi na konieczność dopracowania  szczegółów. 
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- Ujęcie w Porządku obrad 2 projektów uchwał:  
 

1. W sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok (umożliwienie korzystania  
z boiska przy I LO wiąże się z wydatkowaniem kwoty około 6 000,00 zł – realizacja 
postulatu mieszkańców), 

2. W sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok (weryfikacja uchwały podjętej na  
poprzedniej  sesji – zmiana zaszeregowania wydatków na świetlice). 

 
Z uwagi na brak kolejnych wniosków Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza –  poddał  pod głosowanie zgłoszone przez Pana Burmistrza wnioski: 
I.   
Zdjęcie z porządku obrad  punktu 10. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
na 2016 rok 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Wniosek został uwzględniony. 
II. 
Wprowadzenie do porządku obrad XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza projektu uchwały: 
- W sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok – kwota 25 200,00 zł 
   Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
   Wniosek został uwzględniony. 
- W sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok – kwota  6 000,00 zł 
   Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
   Wniosek został uwzględniony. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Przedstawił propozycję porządku obrad XXVIII sesji po uwzględnieniu przegłosowanych  
  zmian. 
- Poddał pod głosowanie w/w porządek obrad. 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
Rada Miasta Sandomierza przyjęła porządek obrad XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza – 
jak niżej: 
 
   1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
   2. Powołanie sekretarza obrad. 
   3. Przyjęcie porządku obrad. 
   4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
   5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
   6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
   7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
   8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
   9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 15. Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki akcyjnej pod  
       firmą: Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu. 
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy „Filii  Przedszkola Samorządowego Nr 1  
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       przy ulicy Okrzei 8 w Sandomierzu” na „Oddział Przedszkola Samorządowego Nr 1   
       przy ulicy Okrzei 8 w Sandomierzu”.  
 18. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  
       o  działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 19. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
 20. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 30 czerwca przedstawione na sesji Rady Miasta 
Sandomierza 20 lipca tego roku. 

Panie Przewodniczący, Szanowna  Rado, Szanowni Państwo, w okresie 
sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem 
zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miasta Sandomierza,  
a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz 
przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych. 

 
1. Trwa wykonywanie dokumentacji dla zadań: 

− „Budowa parkingów przy ul. Browarnej”, 
− „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i 11-go Listopada”, 
− „Budowa parkingów przy ul. T. Króla 6-8”, 
− „Budowa ulicy II Pułku Piechoty Legionów”, 
− „Budowa ulicy Czereśniowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem”, 
− „Budynek z pomieszczeniami tymczasowymi przy ul. Lubelskiej”, 
− „Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Tatarskiej do ulicy Piszczele  

z oświetleniem i odwodnieniem”. 
2. Wybrano wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla 

zadań: 
− „Budowa przedszkola przy ul. T. Króla 3”, 
− „Przebudowa Placu 3 Maja”. 

3.  Zawarto umowy na wykonanie robót: 
−  „Remont muru (umocnienia skarpy) przy przyporze Bramy Opatowskiej”, 
− „Oznakowanie poziome dróg gminnych”, 

4. W trakcie realizacji są następujące roboty: 
− „Wykonanie oznakowania pionowego dróg gminnych”, 
− „Budowa ulicy Zarzekowice”, 
− „Remonty dróg o nawierzchni asfaltowej”, 
− „Wykonanie awaryjne prac remontowych w obrębie Starego Miasta”, 
− „Remont sali nr 7 w Szkole Podstawowej nr 1”, 
− „Remont pralni magazynu żywności oraz schodów zewnętrznych                            

w Przedszkolu Samorządowym nr 7”, 
− „Remont części ogrodzenia wokół szkoły i wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy 

w Szkole Podstawowej nr 4” 
5. Zakończono roboty budowlane: 

− „Poprawa bezpieczeństwa – budowa oświetlenia na ulicy Zaleśnej”, 
− „Remont drogi dojazdowej do ROD Stokrotka na ul. Portowej”,                           
− „Remont schodów pomiędzy ul. Żydowską i Podwale Górne”                                    

6. Trwa procedura przetargu nieograniczonego na zadania: 
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− „Dostosowanie Gimnazjum nr 2 im. 2 Pułku Legionów dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych ruchowo – Szkoła przyjazna dla wszystkich – budowa windy 
w Gimnazjum nr 2”, 

− „Przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza”. 
7. Trwa procedura wyboru wykonawcy w drodze zaproszenia do składania ofert na zadanie: 

− „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Wielowiejskiej”.  
8. Wybrano wykonawcę w drodze zaproszenia do składania ofert na zadania pn.: 
-„Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z punktami pomiarowymi w Szkole 
Podstawowej nr 1”, 
- „Remont w zakresie wymiany grzejników centralnego ogrzewania w czterech salach zajęć, 
sali gimnastycznej oraz dwóch pomieszczeniach zaplecza kuchennego w Przedszkolu 
Samorządowym nr 1”. 
  
- 30.06. odbyły się  II Sandomierskie Senioralia  
- 6.07. rozpoczęła się XXVII edycja Sandomierskich Wieczorów Organowych.  
- 9-10.07. – „Jarmark Jagielloński i Turniej Rycerski” -  wydarzenie, które zobaczyło ok. 10 
tysięcy widzów.  
- 10.07.– odbyła się wystawa poplenerowa studentów Politechniki Świętokrzyskiej. Młodzi 
architekci już po raz piąty mieli okazję podziwiać i tym samym uwieczniać najpiękniejsze 
zabytki Sandomierza.  
- 16.07. - „Piknik Rodzinny – Festiwal Organizacji Pozarządowych” 
- 17.07.– „Piknik Owocowo-Warzywny” – impreza zorganizowana w ramach europejskiego 
programu „Owoce i warzywa w szkole”, w programie pikniku przewidziano m.in.: rodzinne 
rywalizacje sportowe, gry zespołowe (m.in. maxi twister, chińczyk, unihokej), konkursy                             
z nagrodami, stanowiska konstruktorskie oraz owocowo-warzywny poczęstunek. Miejsce: 
Plac Jana Pawła II. 
- lipiec -  "Tak dla integracji - poprzez sport"  – projekt zrealizowany przez Międzyszkolny 
Klub Sportowy „Ring Sandomierz” w ramach programu Erasmus+. Projekt przewidywał 
spotkanie trzech grup rówieśniczych, z trzech europejskich klubów sportowych. W ramach 
programu odbyły się m.in.: spotkania z weteranami pięściarstwa: Stanisławem Szado                  
i Eugeniuszem Przygockim oraz specjalistami w dziedzinie sportu, którzy przybliżyli 
młodzieży temat dyskryminacji.  
- lipiec 2016 r. – „Zaszły zmiany” – druga edycji wystawy fotograficznej na Rynku Starego 
Miasta. Nowa wystawa plenerowa prezentuje archiwalne i współczesne fotografie 
Sandomierza pochodzące z zasobów Muzeum Okręgowego.  

- Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: 
Ochrona zwierząt, tytuł zadania: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy 
Miejskiej Sandomierz”. Po raz pierwszy w ramach ustawy o pożytku publicznym  
i o wolontariacie, Gmina wsparła schronisko dla bezdomnych zwierząt z terenu Sandomierza. 

- Realizowany jest projekt „PROZA MIASTA”. Projekt stanowi cykl wielu wydarzeń 
kulturalnych bezpośrednio związanych ze słowem pisanym oraz przestrzenią miejską. 

- Odbyły się pierwsze posiedzenia Sandomierskiej Rady Seniorów. Członkowie spośród 
swojego grona wybrali Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sandomierskiej Rady 
Seniorów. Przewodniczącą została Pani Teresa Marianna Jopek natomiast 
Wiceprzewodniczącym Sandomierskiej Rady Seniorów został Pan Józef Rękas. 
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- W podatku od nieruchomości od osób prawnych za pięć miesięcy 2016 roku wystawiono  
upomnienia na kwotę 198 614,92 zł i tytuły wykonawcze na kwotę 189 126,00 zł. 
 
- W podatku od środków transportowych za I ratę 2016 roku wystawiono upomnienia na 
kwotę  39 810,00 zł.   

- Zakupiono 70 szt. koszy ulicznych, w tym 20 szt. na psie odchody. 

- Wykonano i zainstalowano 14 szt. tablic z regulaminem na placach zabaw na terenie miasta. 

- Złożono 4 wnioski w wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynków (baraków) przy ul. 
Krukowskiej.  

- Przygotowano teren Rybitw na Światowe Dni Młodzieży wraz z podcięciem drzew. 

- Dokonano oczyszczenia muru przy ul. Jana Pawła II. 

- Wykonano remont i konserwację wiat przystankowych na terenie Sandomierza. 

- Wyłoniono wykonawcę na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich mogiły 
rozstrzelanych na Rynku 1 lipca 1944 r. znajdującej się na Cmentarzu Komunalnym. 

- Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie remontu dachów Rynek 7 i 8. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - podziękował Panu 
Burmistrzowi  za wystąpienie i zaprosił do dyskusji. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Jest zaniepokojony  działalnością PEC-u (który prowadzi nieuczciwe praktyki). 
- O sytuacji  w jednej ze Wspólnot Mieszkaniowych. 
- O opłatach ponoszonych przez podatników za centralne ogrzewanie w budynkach 
użyteczności publicznej w Sandomierzu (10-krotnie wyższe niż w innych miastach). 
- Prosi Pana Burmistrza o zajęcie się nieprawidłowościami w Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej w Sandomierzu. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o odnoszenie 
się wyłącznie do wypowiedzi Pana Burmistrza 
 
Pan Sylwester Łatka – radny Sandomierza 
 
Zapytał o sprawę nawierzchni w „Radosnej Szkole”. 
 
Pan Piotr Chojnacki – radny Sandomierza  
 
Zapytał – w związku z doniesieniami prasowymi – cyt. ”Co dalej z Trasą Podziemną?” 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Że na temat „Radosnej szkoły” odpowiedzi udzieli Naczelnik merytorycznego Wydziału. 
- Rozprawa sądowa  w sprawie Trasy Podziemnej została przesunięta z miesiąca czerwca na 
wrzesień br.  
 
Witold Wawszczyk – p.o. Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego 
 
Udzielił odpowiedzi dotyczącej naprawy gwarancyjnej nawierzchni. 
 
Pan Andrzej Juda – Radny Sandomierza 
 
Podziękował  za wybudowanie drogi wzdłuż ogródków działkowych.  
 
Ad. 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  
Komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się”), 
- Stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXVIII/308/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  
Komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”), 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXVIII/309/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
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Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  
Komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0„wstrzymujących się”), 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXVIII/310/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  
Komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”), 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXVIII/311/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  
Komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”), 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
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Uchwały Nr XXVIII/312/2016 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 

Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  
Komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”), 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXVIII/313/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

 

Ad.11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  
Komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”), 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXVIII/314/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

 

Ad.12 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta  poprosił o opinie  Przewodniczącego  
Komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
(Wynik głosowania: 18„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”), 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXVIII/315/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

 

Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię Przewodniczącego  
Komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza: 
-  Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”), 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXVIII/316/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

 

Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta –  poprosił o opinię Przewodniczącego  
Komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza. 
    
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
której przewodniczy, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji oraz z uwagi na brak wniosków Pan Robert Pytka – 
Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  stwierdził podjęcie przez 
Radę Miasta Sandomierza 

Uchwały Nr XXVIII/317/2016 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 

 
 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki akcyjnej pod firmą: 
Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna. 
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Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinię komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
       
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług –
powiedziała, że Komisja której przewodniczy, zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie:  
7 „za”, 0 „przeciw” 1 głos „wstrzymujący  się”. 
 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów powiedział: 
- Komisja  na 2 posiedzeniach, po burzliwej dyskusji, wypracowała swoje stanowisko  
w sprawie projektu w/w uchwały. 
- Prowadzenie Giełdy nie jest zadaniem Gminy (i nie chodzi naturalnie o Plac Targowy, tylko 
o SORH Spółkę Akcyjną). 
- Przez 20 lat tzw. Giełda nie przynosiła żadnych dochodów, Miasto nie miało żadnej 
dywidendy z tego tytułu. 
- cyt.: „Dlatego decyzja musiała być taka, a nie inna.” 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-   Otworzył dyskusję. 
-  W związku z brakiem zgłoszeń ze strony radnych, poprosił o zabranie głosu Pana Marka 
Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi: 
- Jest to niewątpliwie bardzo trudna decyzja i chyba jedyna tego typu w historii samorządu. 
- I nie chodzi naturalnie o likwidację przynoszącego Miastu duże dochody Placu Targowego 
(ponad 6 milionów zł rocznie), o handel hurtowy i giełdę samochodową. 
Projekt uchwały dotyczy Spółki Akcyjnej SORH, która funkcjonuje od 19 lat i która od lat 9  
boryka się z trudnościami organizacyjnymi, kadrowymi i nie przynosi oczekiwanych 
korzyści. 
- Likwidacja Spółki będzie przebiegać w sposób kontrolowany, przez likwidatora (nie przez 
syndyka). 
- W Jego przekonaniu obecny teren SORH wraz z nieruchomościami powinien stać się 
własnością Miasta, a przejęty teren pozwoli na poszerzenie placu targowego, który z trudem 
mieści się w dotychczasowych granicach. 
- Ma świadomość, że jest to trudna operacja i jako wnioskodawca ryzykuje najwięcej. 
- Sądzi jednak, że przy udziale i pomocy ze strony Radnych przedsięwzięcie się uda. 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Chwała Panu Burmistrzowi, że w końcu odważył się zrobić ten pierwszy krok, który  
pozwoli na uporządkowanie spraw w Spółce SORH. 
- Od roku interweniował w tej sprawie i podnosił, że istnieje duże zagrożenie, iż miasto straci  
ten majątek. 
- Jest to jedyne wyjście i jako radny popiera „obiema rękami” ten projekt uchwały. 
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza 
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Powiedziała, między innymi: 
- Nie jest szczęśliwa, że „Spółka jest postawiona dzisiaj na sesji” w stan likwidacji. 
- Na temat działalności i sytuacji Spółki „znamy tylko marginesowe sprawy, nie znamy 
przyczyn”. 
- Od kilku lat jest prowadzone działanie na niekorzyść tej Spółki. 
- Osoby odpowiedzialne nie stawiły się ani razu na sesji lub komisji Rady Miasta. 
- Nie wiadomo, co jest przyczyną tragicznego stanu Spółki  SORH S.A. 
- W ciągu ostatniego roku Panowie prezesi: Pan Ciszkiewicz i Pan Wódz nie zostali 
poproszeni o  wyjaśnienie  sytuacji. 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza  
 
Powiedział, że: 
- Prezes SORH był zaproszony i przyszedł.  
- cyt.: ”I niech Pani nie gada bzdur”, „to Pani nie chodzi na komisje”. 
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza  
 
Kontynuując powiedziała: 
- Sytuacja w Spółce została przedstawiona lakonicznie i nie można na tej podstawie wyrazić 
zgody na rozwiązanie SORH. - cyt.: „Nie mamy o niczym zielonego pojęcia, a chcemy 
rozwiązywać. To niedługo weźmiemy się za PEC i PGKiM i też rozwiążemy, bo cyt.: 
„możemy sprzedać wiadomo komu: intratnym biznesmenom, którzy działają, i  którzy chętnie 
kupią majątek miasta”. 
- W poprzedniej kadencji obecny Burmistrz Sandomierza ( jako Wiceburmistrz Sandomierza) 
znał pewne fakty: np. na stanowisko prezesa SORH Spółka S.A. powołano człowieka  
o humanistycznym wykształceniu, który na niczym się nie znał, kolejny prezes też nie miał 
pojęcia”, „a miał przez jeden rok naprawić Spółkę z takimi długami”. 
- Kto wyjaśni: kto odpowiada za to, iż nagle Spółka zaczęła mieć kłopoty i zaczęła tonąć ? 
- Gdzie była Rada Nadzorcza, która spotykała się z Burmistrzem, składała Sprawozdanie z 
działalności SORH. 
 
Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Nikt nie kontrolował działalności Spółki i teraz okazało się, iż najlepiej „to sprzedać”. 
- Istnieją uzasadnione obawy, że nawet jak będzie „ta likwidacja” to może okazać się, że te 
pieniądze nie wystarczą nawet na spłatę zadłużenia. 
- Może należało wdrożyć program naprawczy. 
- W większości tego typu spółki znakomicie funkcjonują. 
- Tzw. Giełda  Sandomierska funkcjonowała 20 lat i te 20 lat na rynku ma wielką wartość. 
- Uważa, iż należało rozszerzać działalność i iść w kierunku przetwórstwa. 
-  Likwidacja jest najgorszą z możliwych opcji. 
 
Zbigniew Rusak – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Ad vocem do Pani Agnieszki Frańczak-Szczepanek: 
-Wypowiedź radnej nie jest obiektywna i przedstawia tylko jeden punkt widzenia. 
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- Jako radny interesował się tym, co się dzieje w Spółce SORH, pisał interpelacje i zapytania, 
otrzymywał odpowiedzi i tą wiedzą dzielił się, między innymi, z radnymi. 
Mówił o kominowych, wysokich, niczym nieuzasadnionych zarobkach zarządu, pracowników 
administracji, o ponadnormatywnym zatrudnieniu, że działają na mieniu komunalnym  
i że odstąpili od swojej podstawowej działalności, do której została powołana ta Spółka. 
- Jako radny był przeciwny przedłużaniu inkaso na targowicy i dawaniu lekką ręką, w trybie 
bezprzetargowym, rocznie 1,5 mln zł + dochody z wynajmu nieruchomości około 2 mln zł 
- Na obsługę Placu Targowego potrzeba 400 000,00 zł – Co się działo z pozostałą kwotą?  
(Prokurator wyjaśnia sprawę). 
- Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek jest już 1,5 roku radną i jako radna miała prawo  
i obwiązek zwrócić się z zapytaniem w tej sprawie (a nie było to utajnione) - i jest to tylko 
kwestia dobrej woli. 
- Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek głosowała również za tymi błędnymi uchwałami – 
Trzeba być sprawiedliwym i obiektywnym w swojej ocenie, nie wytykać komuś kto?, co?”   
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Należy oddzielić ekonomię od działań  populistycznych. 
- Koalicja spotkała się z przedstawicielami Spółki SORH, cyt.: „diagnozowaliśmy  
i stwierdzono wiele nieprawidłowości”. 
- Był zarzut, że nie było próby zmiany prezesa. To nieprawda, prezes został zmieniony, ale 
kolejny raz to było nietrafione” 
- Przeżywamy kryzys potencjału ludzkiego. Osoby zarządzające muszą mieć do tego  
predyspozycje. 
- Opinia, która została przedstawiona w projekcie uchwały, mówiąca o kondycji 
przedsiębiorstwa, nie powinna być upubliczniona (cyt.: „bo to jest prawo podmiotu, prawo 
spółki i prawo handlowe.”) 
Dobrze by było, aby pewne niesprawdzone informacje nie padały, bo mogą zaszkodzić 
procedurze. 
- Obecnie jesteśmy na etapie: co z tą Spółką zrobić? A sytuacja w międzyczasie się  
radykalnie zmieniła, zmieniły się realia. 
- Jeszcze dwa, trzy  lata temu można było pewne działania podjąć – teraz jest ciężej. 
- Jeżeli znajdzie się inwestor, który zapewni 100, 200 miejsc pracy, wpompuje środki na 
rynek regionalny i zacznie się to kręcić – to dlaczego nie? 
 
Pan Zbigniew Rusak – radny Sandomierza  
 
Powiedział, że Pan Andrzej Bolewski mówi nie na temat. 
 
Pan Andrzej Bolewski - radny Sandomierza  
 
Kontynuując wypowiedz: 
-  cyt.: „Pana to boli, bo Pan chce, że to Pan  interweniował.” 
- To co dzisiaj przedstawia Pan Burmistrz nie wzięło się z powietrza – To zostało 
przygotowane i nie jest to tylko decyzja Burmistrza. Radni również brali w tym udział 
- Dlatego mówi „o tych Wernyhorach, co chcą się przypodobać: jak to oni by zrobili, 
oskarżać innych itd.” 
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Wiesława Sabat – Radna Sandomierza  
 
Zgłosiła wniosek, aby w § 3 dopisać wyraz „podjęcia” 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrza Sandomierza  
 
Powiedział, że wniosek zgłoszony przez radną należy uznać za autopoprawkę. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – przypomniał, że w tym 
przypadku wprowadzona zmiana nie wymaga przegłosowania przez Radę. 
 
Pan Marceli Czerwiński – radny Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi: 
- Propozycja rozszerzenia terenu placu targowego o przejęte tereny stworzy uczciwe warunki 
do handlowania dla ludzi. 
- O giełdzie w Tarnowie, Połańcu, w Busku, przechowalniach w Bilczy i w Koćmierzowie. 
- Zgłasza wniosek o zamknięcie dyskusji 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poddał pod głosowanie 
wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 
 
Wynik głosowania: 13 „za”, 2 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się” od głosu, 1 osoba nie brała 
udziału w glosowaniu.   
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Zamknął dyskusję na temat rozpatrywanej uchwały. 
- Odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki akcyjnej 
pod firmą: Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna. 
- Przypominając o zgłoszonej autopoprawce Burmistrza Sandomierza, poddał pod głosowanie  
   w/w projekt uchwały. 
  Wynik głosowania: 11 „za”, 4 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się” od głosu. 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXVIII/318/2016 
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki akcyjnej pod firmą:  

Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna. 
 

 
Ad. 16.  
Podjęcie uchwały w  sprawie ustanowienia służebności przesyłu. 
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-  Odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały. 
-  Poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 
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Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza odczytał projekt uchwały.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – zaprosił do dyskusji. 
Wobec braku zgłoszeń, Pan Przewodniczący: 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”) 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXVIII/319/2016 
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu. 

 
Ad. 17 
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  „Filii  Przedszkola Samorządowego Nr 1 
przy ulicy Okrzei 8 w Sandomierzu” na „Oddział Przedszkola Samorządowego Nr 1   
przy ulicy Okrzei 8 w Sandomierzu”.  
 
Pan Robert Pytka - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
-  Odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały. 
-  Poprosił o opinię komisję merytoryczną Rady Miasta Sandomierza 
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu – opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza odczytał projekt uchwały.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – zaprosił do dyskusji. 
Wobec braku zgłoszeń, Pan Przewodniczący: 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
(Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”). 
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXVIII/320/2016 
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu. 

 
Ad. 18.   
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, między innymi: 
- W dniu wczorajszym po raz kolejny obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miasta 
Sandomierza i wypracowała stanowisko dot. skargi na bezczynność Burmistrza Sandomierza  
w/s  przekazania budynku mieszkalnego Państwu G*). 
W/w stanowisko zostało przesłane Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz Państwu G.*)  
(wraz z opinią prawną radcy prawnego Urzędu Miejskiego, Pana dr Piotra Marii Kossaka). 
- Sandomierski Klub Sportowy „Wisła” przesłał podziękowania za finansowe wsparcie. 
- Wojewoda Świętokrzyski przekazał stanowisko w sprawie ew. naruszenia prawa przez 
radnego – Pana Andrzeja Bolewskiego – art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym. Wojewoda 
Świętokrzyski po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją dotyczącą sprawy, nie znalazł 
podstaw do wygaszenia mandatu radnego z uwagi na naruszenie  przepisów prawa. 
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- Państwo Małgorzata i Mirosław Tusznio – Eurotour Travel – zakwestionowali  prawo 
poboru opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. 
- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odmówił przywrócenia terminu do 
wniesienia skargi dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
- Zarząd Powiatu Sandomierskiego zwraca się z prośbą o opracowanie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego (Sandomierz poscaleniowy) dla 3 działek o pow. ok. 4,5 
ha. 
- Pan Jarosław Wróbel – Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa – przesłał pismo, w którym, 
między innymi,  informuje Radę Miasta Sandomierza, że przekształcenie zakładu nie oznacza 
jego likwidacji jako ośrodka dla dystrybucji gazu. 
- Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały Rady Miasta Sandomierza 
podjętej w dniu 25 maja 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 
dofinansowanie z budżetu gminy przyłączy kanalizacji sanitarnej.  
- Wojewoda Świętokrzyski przesłał zastrzeżenia - tzw. wytyki - do uchwały Rady Miasta 
Sandomierza w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (…). 
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Burmistrz Miasta Sandomierza 
zapraszają w dniu 31 lipca br. na uroczystości 72 Rocznicy Akcji „Burza” oraz Bitwy pod 
Pielaszowem – Obchody rozpocznie Msza Św. w Kościele Katedralnym  – godz. 10.  
- 29 lipca br. o godzinie 17.00 na dziedzińcu Zamku odbędzie się na wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych – Inicjatywa Centrum Pamięci i Sandomierskiego Muzeum.   
- W dniu dzisiejszym o godzinie 13.00 w Sandomierzu rozpoczną się uroczyste obchody 
Święta Policji. Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – dziękując za 
zaproszenie na te uroczystości złożył wszystkim Policjantom – doceniając ich trudną pracę –  
życzenia wszelkiej pomyślności. 
 
Ad. 19 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski, sprawy różne. 
 
Pan  Andrzej Gleń - Radny Sandomierza 
 

Zwrócił się z prośbą o:  
• Remont schodów przy moście i ulicy Powiśle. 

• Obsypanie poboczy przy ulicy Zarzekowice. 
• Podjęcie działań w celu ograniczenia liczebności dzikich zwierząt (m.in. lisów), które 

grasują na posesjach mieszkańców.  

• Podjęcie działań mających na celu zobligowanie właścicieli działek do 
odchwaszczenia i utrzymywania ich w czystości. 

Pan Andrzej Anwajler- Radny Sandomierza 
 

• Zwrócił się z prośbą o usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego i zobowiązanie 
naczelników Wydziałów do udzielania terminowych odpowiedzi na wnioski 
mieszkańców. 

Pan Sylwester Łatka- Radny Sandomierza 
 

• Zwrócił się z prośbą o wyrównanie gruntu przed budowanymi garażami przy ulicy  
Słowackiego nr 15  i  nr  13. 
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Pan  Jacek Dybus- Radny Sandomierza 
 

• Prosi  o ponowne zamontowanie ławek przy Skate Parku w Parku Piszczele. 

Pan  Robert Kurosz- Radny Sandomierza 
 

• Zwrócił się z prośbą o opracowanie systemu monitoringu i systemu pobierania opłat 
od wjeżdżających na teren Placu targowego przy ulicy Przemysłowej w celu 
uniknięcia nadużyć. 

Pan  Wojciech Czerwiec- Radny Sandomierza 
 
Zwrócił się z prośbą o: 

• Remont intensywne użytkowanego Skate Parku. 

• Interwencję u właściciela Stacji demontażu pojazdów położonej przy ulicy  
Trześniowskiej -  demontaż i złomowanie odbywa się na ulicy; 

• Sprawdzenie drzewostanu w Parku Miejskim (ostatnia wichura połamała gałęzie 
kasztanowców). 

Pani  Agnieszka Frańczak-Szczepanek – radna Sandomierza  
 
Zwróciła się z prośbą o: 

• Częstsze opróżnianie pojemników na śmieci. 

• Interwencję w Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie uprzątnięcia 
uschniętej jarzębiny, która leży na dachu garaży u zbiegu ulic: Koseły i Armii 
Krajowej. 

• Interwencję u odpowiednich służb w celu egzekwowania prawa ruchu drogowego, na 
Starym Mieście - jeździ dużo prywatnych samochodów w niedozwolonych miejscach. 

• Uporządkowanie miasta w związku ze zbliżającymi się obchodami Światowych Dni 
Młodzieży. 

• Mieszkańcy ulicy Opatowskiej proszą ulicznych grajków o zmianę miejsca występów. 
• Zapytała: czym jest i do czego służy metalowa konstrukcja przylegająca do fragmentu 

murów obronnych obok Bramy Opatowskiej ? 

Pan  Andrzej Bolewski- Radny Sandomierza 
 

• Poinformował, że odbył się przegląd dróg po remoncie popowodziowym, zwrócił 
uwagę na uchybienia. 
Nie wykluczył skierowania do sądu sprawy przeciw wykonawcy i poprosił  
o przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. 

• Zwrócił się z prośbą o wsparcie, w związku z pismem skierowanym do GDDKiA  
w sprawie skrzyżowania u zbiegu ulic: Flisaków, Lwowskiej i Portowej. 

• Poinformował, że zostały uszkodzone 2 kamery monitoringu w rejonie Orlika  
i skateparku.   
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Ad. 20 
Zamknięcie obrad. 
 
Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził wyczerpanie Porządku obrad, 
podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął  XXVIII sesję Rady Miasta Sandomierza. 
 

                                                                                    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. 
 


