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Protokół Nr 53 
LIII sesji Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 28 lutego 2018 r. 
 
Godzina rozpoczęcia - 10:00 
Godzina zakończenia – 13:30 
 
Sesji przewodniczył Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 1 
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył LIII sesję Rady 
Miasta Sandomierza oraz na podstawie listy obecności stwierdził quorum.  
W LIII sesji Rady Miasta Sandomierza wzięło udział 21 radnych – lista obecności stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady Miasta – Pan Piotr Chojnacki, powitał wszystkich przybyłych na LIII 
sesję Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 2 
Powołanie sekretarza obrad. 
 
Pan Piotr Chojnacki poprosił o dokonanie wyboru sekretarza LIII sesji Rady Miasta 
Sandomierza i zaproponował kandydaturę Radnego Sylwestra Łatki.  
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
Radny Sylwester Łatka wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. 
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie w/w kandydaturę.             
W głosowaniu bierze udział 20 Radnych. 
Wyniki głosowania: 20 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 0 ,,wstrzymujących się’’ od głosu. 
(Radny Z. Rusak był nieobecny podczas głosowania) 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził, że Pan Sylwester Łatka został 
sekretarzem LIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 3 
Przyjęcie porządku obrad. 
Pan Piotr Chojnacki poprosił radnych o składanie ewentualnych wniosków lub uwag do 
projektu porządku obrad LIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Tomasz Frańczak – Radny Sandomierza 
Poinformował, że złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza wraz  
z projektem uchwały  o skierowanie wniosku do Rzecznika Finansów Publicznych przy RIO  
w Kielcach, w związku z możliwością naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez 
Burmistrza Miasta Sandomierza. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta  
Zapytał, czy jest to wniosek formalny do porządku obrad o wprowadzenie uchwały? 
 



 

2 
 

Pan Tomasz Frańczak – Radny Sandomierza 
Odpowiedział twierdząco. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta  
Poinformował, że w dniu wczorajszym przed godziną 15-tą wpłynął do niego wniosek 
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej wraz z projektem uchwały. Projekt uchwały został 
przesłany do Burmistrza i Zespołu Radców Prawnych w celu zaopiniowania pod względem 
formalno-prawnym. Do tej pory nie otrzymał tego projektu uchwały i rozumie, że czas jest 
bardzo krótki na przygotowanie takiego projektu uchwały. 
Zwrócił się do Radnego Tomasza Frańczaka z pytaniem, czy jest zasadne składanie tego 
wniosku dopóki nie poczekamy na opinię i pieczątkę Radców Prawnych, że ten projekt 
uchwały jest przygotowany właściwie.  
 
Pan Tomasz Frańczak – Radny Sandomierza 
Powiedział, że projekt uchwały został złożony ale nie jest zaparafowany przez Radcę 
Prawnego. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta  
Ponownie zapytał, czy jest zasadne, żeby taki projekt uchwały procedować bez parafy Radcy 
Prawnego, gdzie - być może - występują jakieś błędy, mogące stanowić podstawę do jej 
uchylenia. Z powyższym pytaniem zwrócił się do Radcy Prawnego. 
 
Pan Piotr M. Kossak – Radca Prawny Urzędu Miasta w Sandomierzu 
Powiedział, między innymi: 
Pracodawcą, każdego z Radców Prawnych w Urzędzie Miasta jest Burmistrz. Projekt uchwały, 
który trafia do Urzędu musi zostać formalnie zadekretowany. W dniu wczorajszym był  
w Sądzie w Kielcach i projekt uchwały do niego nie dotarł. W/w projekt uchwały widzi teraz  
i żeby się do niego odnieść potrzebny jest czas.  
 
Pan Andrzej Gajewski – Sekretarz Miasta Sandomierza  
Powiedział, że przedmiotowy projekt uchwały trafił do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie 
Miasta przed godziną 16-tą. W dzisiejszej poczcie rano został zadekretowany do Zespołu 
Radców Prawnych. Zaraz po sesji Radcy Prawni zajmą się tym projektem, ale nie może tak 
być, że jest przygotowany jakiś projekt i stawia się Radców Prawnych pod presją czasu.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta  
Zapytał jaki jest czas na przygotowanie projektu. 
 
Pan Piotr M. Kossak – Radca Prawny Urzędu Miasta w Sandomierzu 
Odpowiedział, że ustawowy czas na przygotowanie opinii wynosi 7 dni. 
 
Pan Robert Pytka – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi: 
Radcy Prawni potrafią działać pod presją czasu, ponieważ gdy składane są podczas sesji 
wnioski o odwołanie, o rezygnację to wówczas są druki oraz parafki Radców Prawnych na 
tych dokumentach. 
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Wybiórczą kwestię obciążenia pracą Radców Prawnych pozostawił bez komentarza. 
Poinformował, że cała procedura została jawnie przedłużona, ponieważ stosowne wnioski 
grupa Radnych kilka tygodni temu złożyła do Przewodniczącego Rady Miasta, 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. 
Trzykrotne przekładanie terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej przyczyniło się do 
zablokowania Radcom Prawnym sformalizowania wniosku, do którego był dołączony projekt 
uchwały. 
 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek  – Radna Sandomierza 
Powiedziała, między innymi: 
W Urzędzie Miasta pracuje w sumie trzech Radców Prawnych, którzy mogli zająć się 
wskazanym projektem uchwały. Przypomniała, że podczas sesji Rady Miasta wielokrotnie 
były wprowadzane projekty uchwał na sesjach Rady Miasta, które następnie były głosowane. 
Zaznaczyła, że takie działanie to manipulowanie Radą Miasta. 
 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, że nie jest zdziwiony zdenerwowaniem grupy Radnych. Zaznaczył, że gdyby 
projekt uchwały został złożony w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób to wówczas 
projekt uchwały byłby procedowany. Powiedział, że również, że nie życzy sobie żeby oceniać 
pracę Radców Prawnych od tego jest pracodawca. Poprosił, żeby nie podważać kompetencji 
Radców Prawnych.  
 

(Na salę obrad przybył Radny Zbigniew Rusak. Rada Miasta obraduje w pełnym składzie – 21 
Radnych) 
 

Pan Tomasz Frańczak – Radny Sandomierza 
Powiedział, że w związku z zaistniałą sytuacją wycofuje swój wniosek. 
 

Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta  
Stwierdził, że Radny Pan Tomasz Frańczak wycofał wniosek do czasu zaopiniowania projektu 
uchwały przez Radców Prawnych.  
 

Pan Robert Pytka – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi: W swojej wypowiedzi nie uchybił Panu Mecenasowi dr Piotrowi 
Kossakowi oraz żadnemu innemu Radcy Prawnemu pracującemu w Urzędzie Miasta. 
Stwierdził, że są zapracowani i nie ma prawa ich oceniać ale mieszkańcy mogą oceniać 
funkcjonowanie Urzędu Miasta, organu uchwałodawczego oraz organu wykonawczego. 
Zwrócił uwagę, że pamięć jest wybiórcza, ponieważ w poniedziałek o godzinie 15:42 poprzez 
pocztę mailową został przekazany komunikat, który dotyczył zmiany załącznika do uchwały  
w sprawie wieloletniego planu rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej. Zapytał czy we 
wskazanym przypadku jest zachowana procedura 7 dni. Nad zmienionym załącznikiem 
komisje właściwe nie pochyliły się. Przypomniał, że wielokrotnie Burmistrz zgłaszał na sesji 
wnioski do porządku obrad z różnych względów np. finansowych.   
 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, że Burmistrz w ramach przygotowywania projektów uchwał może zgłaszać 
własne autopoprawki do projektów uchwał. Są to normalne praktyki.  
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Pani Mariola Stępień – Radna Sandomierza 
Powiedziała, że poprawki były omawiane podczas komisji i były przegłosowane.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta  
Zapytał, czy wszystkie poprawki były zgłaszane i opiniowane. 
 
Pani Mariola Stępień – Radna Sandomierza 
Odpowiedziała twierdząco i wskazała, że dlatego mamy nowy załącznik. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
Zaznaczył, że Komisja Gospodarki Komunalnej pracowała na nowym załączniku. 
 
Pan Robert Pytka - Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi: 
Nie jest członkiem tej Komisji i dlatego o tym fakcie nie wiedział. Podziwia doświadczenie 
Burmistrza. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poprosił o spokój  
i przypomniał, że omawiany jest porządek obrad LIII sesji Rady Miasta. 
 
Wobec braku kolejnych zgłoszeń do porządku obrad, Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący 
Rady Miasta – poddał pod głosowanie projekt porządku obrad LIII sesji Rady Miasta 
Sandomierza.  
 
Wyniki głosowania: 18 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 3 ,,wstrzymujących się’’ od głosu. 
 
Pan Piotr Chojnacki stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta porządku obrad LIII sesji Rady 
Miasta Sandomierza - jak niżej:  
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Powołanie sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie  protokołu z L sesji Rady Miasta Sandomierza. 
5. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o bieżących sprawach Miasta.  
6. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.   
7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. CUW (Wniosek 

Burmistrza Sandomierza) 
8. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok. (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 
9. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok. (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 
10. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok. (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 
11. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok. (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 
12. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok. (Wniosek Burmistrza 

Sandomierza) 
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13. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 

14. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 

15. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2018-2031. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w drodze darowizny. 
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat  
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego 
parkowania na terenie Sandomierza (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz 
wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu. (Wniosek 
Burmistrza Sandomierz) 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2018 – 2021. (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza) 

21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową  Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu. (Wniosek 
Burmistrza Sandomierza) 

23. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXXIX/472/2017 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych  
i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu i regulaminu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia 
objętych dofinansowaniem w 2018 roku. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr 
XXXVIII/471/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2017 rok. (Wniosek Burmistrza 
Sandomierza) 

26. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2018 rok. 
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 

27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji Rady Miasta 
Sandomierza za 2017 rok. 

28. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
29. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 4  
Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że protokół z L sesji Rady 
Miasta Sandomierza był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miasta. 
Z uwagi na brak zgłoszeń poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z w/w sesji Rady 
Miasta. 
 
Wynik głosowania: 21 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 0 ,,wstrzymujących się”. 
 
Przewodniczący Rady Miasta – Pan Piotr Chojnacki – stwierdził przyjęcie protokołu z L sesji 
Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5 
Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 
„W okresie sprawozdawczym tj. od 25 stycznia do dzisiaj 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. 
 
Wczoraj w Sejmie RP odbyło się spotkanie z parlamentarzystami z Komisji Infrastruktury. 
Obecni byli: Katarzyna Lubnauer, Artur Gierada, Kazimierz Kotowski, Piotr Misiło, Mirosław 
Suchoń oraz Mateusz Sabat. Jedynym, najważniejszym tematem spotkania było 
przedstawienie przeze mnie prośby o zwołanie specjalnego posiedzenia Komisji 
Infrastruktury, na którym będzie możliwość przedstawienia sprawy remontu starego mostu 
na Wiśle w Sandomierzu i budowy Lwowskiej bis. Wszyscy parlamentarzyści pozytywnie 
odnieśli się do tej propozycji. Ustaliliśmy  harmonogram i zakres prac, jakie należy wykonać, 
by jak najlepiej przygotować materiały na posiedzenie Komisji, która według zasad 
sejmowych, powinna się odbyć w marcu tego roku.  
 
Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy z tak dużym zaangażowaniem włączyli się  
i zbierali podpisy pod petycją odnośnie remontu starego mostu i budowy Lwowskiej bis. 
Dzięki naszemu wspólnemu działaniu udało się zebrać ponad 8,5 tysiąca podpisów. Jest to 
nasz wielki sukces, który mam nadzieję, zostanie dostrzeżony przez Pana Premiera Mateusza 
Morawieckiego, do którego wczoraj złożyłem petycję w tej sprawie. Zlekceważenie takiego 
głosu Mieszkańców i Sympatyków Sandomierza, w moim przekonaniu jest niedopuszczalne. 
W ciągu 30 dni musimy otrzymać odpowiedź. Zostanie ona opublikowana w Urzędzie Miasta 
Sandomierza.  
Jeszcze raz bardzo dziękuję za Państwa pomoc i wierzę, że razem wywalczymy nowy most”. 
 
 

Nadzór komunalny  
1. Dokonano wymiany uszkodzonego przez powalone drzewo parkomatu przy Pl. 

Poniatowskiego. Wymiana nowego automatu została sfinansowana ze środków 
pochodzących od ubezpieczyciela. 



 

7 
 

2. Zlecono wykonanie tablicy pamiątkowej w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu wraz  
z montażem na budynku przystani na Wybrzeżu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

 
Wydział Techniczno-Inwestycyjny 

1. Trwa wykonywanie dokumentacji dla zadań: 

• Przebudowa Bulwaru nad Wisłą – Etap II 

• Nadbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego - trwa opracowanie dokumentacji 
technicznej zamiennej w oparciu o ekspertyzę techniczną przeciwpożarową, 

• Budowa oświetlenia ulicy Holowniczej, 

• Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług 
społecznych, 

2. Trwają roboty budowlane: 

• Budowa przedszkola przy ul. T. Króla 3, 

• Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek użyteczności 
publicznej (budynek przy ul. Błonie), 

3. Twa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie Placu 3-go Maja. 
4. Trwa procedura wyboru wykonawcy na wykonanie robót budowlanych dotyczących 

Parku Miejskiego. 
5.  Wybrano wykonawcę robót budowlanych na ulicy Czereśniowej.  
6.  26.02.2018r. odbyło się otwarcie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej 

remontu Kamienicy Oleśnickich i budynku Oficyny.  
7.  Wybrano wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie remontów cząstkowych dróg  

i chodników. 
8. Odebrano oświetlenie na ul. Salve Regina. 

 
Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 

1. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego 
świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność 
na rzecz pożytku publicznego w zakresie: Kultury fizycznej i sportu. 

2. W terminie do dnia 21.02.2018 r. była możliwość zgłaszania fiszek przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych w ramach aktualizacji „Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierz 
na lata 2016-2023”. Fiszki mogły dotyczyć obszaru całego miasta. 

 
Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki 
Kultura 
9-25.02.2018 r. – „Walentynkowy Miło-mierz” – wydarzenie zostało zorganizowane z okazji 
Święta Zakochanych. W ramach akcji odbyły się m.in. spotkania, warsztaty i seanse filmowe. 
Najważniejsze elementy wydarzenia: 
9-23.02.2018 r. – w Urzędzie Miejskim odbyła się akcja zbierania koców oraz karmy dla 
podopiecznych sandomierskiego schroniska dla zwierząt. 
10-11.02.2018 r. – w Kinie Starówka prezentowano seanse filmu   pt. „Podatek od miłości”.  
11.02.2018 r. – na Rynku Starego Miasta odbył się Kiermasz Walentynkowy. Dodatkowo,  
w czasie trwania kiermaszu, wypuszczono czerwone balony do nieba. Wieczorem, w Zamku 
Królewskim, wokalistka Nula Stankiewicz zaprezentowała koncert pt. „Byle nie o miłości – 
piosenki Agnieszki Osieckiej”.  
12.02.2018 r. – w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu funkcjonowała walentynkowa poczta, 
dzięki której można było nadawać bezpłatnie kartki walentynkowe. Tego samego dnia  
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w OPAKu odbył się „Czekoladownik Walentynkowy”, podczas którego tworzono upominki 
dla zakochanych.  
13.02/16.02.2018 r. – w ramach akcji, w OPAKu, odbyły się warsztaty taneczne 
14.02.2018 r. – happening „Studnia pełna miłości” – w dniu św. Walentego wieszano 
serduszka wraz z życzeniami na studni na Starym Mieście.  
15.02.2018 r. – wieczór poezji z Mają Barełkowską i Piotrem Cyrwusem odbył się w Domu   
Katolickim.  
16.02.2018 – w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się seanse filmowe oraz spotkanie  
z Agnieszką Walczak – Chojecką - autorką powieści obyczajowych. 
25.02.2018 r. – w ramach Miło-mierza w Zamku Królewskim Robert Janowski zagrał koncert    
pt. „Janowski Projekt - Kobietom”. 
3.02.2018 r. – „Recital Jacka Stęszewskiego” – artysta podczas koncertu zaprezentował 
muzykę z pogranicza miejskiego folkloru i poezji śpiewanej. Miejsce: Lapidarium pod 
Ratuszem. 
4.02.2018 r. – „Wieczór Tańców i Kolęd Polskich” - podczas wydarzenia Zespół Pieśni i Tańca 
"Ziemia Sandomierska" obchodził Jubileusz 20-lecia. Goście mieli okazję zobaczyć wiele 
różnych regionalnych tańców, a także wysłuchać najpiękniejszych polskich kolęd. Tego 
wieczoru publiczność podziwiała również taniec współczesny w wykonaniu grup Formacji 
Tanecznych "PARADOX".  
8.02.2018 r. – 155. rocznica wybuchu powstania styczniowego – w ramach wydarzenia 
odbyła się dyskusja, podczas której rozmawiano o aspektach dotyczących genezy, przebiegu 
oraz zakończenia powstania. Miejsce: Zamek Królewski w Sandomierzu. 
11.02.2018 r. – wernisaż wystawy Andrzeja Busza – na wystawie prezentowane są zdjęcia, 
których motywem jest tęsknota oraz przemijanie. Miejsce: Brama Opatowska.  
13.02.2018 r. - 76. rocznica utworzenia Armii Krajowej - podczas pierwszej części 
uroczystości na Cmentarzu Katedralnym zgromadzone delegacje oddały hołd żołnierzom 
Armii Krajowej. Drugą częścią wydarzenia była III Sesja Popularno - Naukowa. Miejsce: 
Cmentarz Katedralny, Ratusz. 
14.02.2018 r. – „Entliczek, pentliczek…” - tematem przewodnim warsztatów 
zorganizowanych dla dzieci było tkactwo. Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej. 
14.02.2018 r. – I konkurs poetycki pt. „Jedno Serce” – po przeanalizowaniu łącznie 25 
nadesłanych i zakwalifikowanych na konkurs utworów, komisja konkursowa postanowiła 
wręczyć nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach: dla osób poniżej 18 roku życia (konkurs 
wygrała Joanna Zając – zgłaszając wiersz pt. „Roz(kochanie)czarowanie”) oraz powyżej 18 r. 
(konkurs wygrała Iwona Świerkula z wierszem pt. „Zawał”). Miejsce: Urząd Miejski  
w Sandomierzu. 
16.02.2018 r. – wernisaż wystawy „Przebudzenie Wiosny” - na wystawie prezentowane są 
prace czterech autorów. Fotografie są dokumentacją grudniowych premier, a także prób do 
spektaklu, które miały miejsce od maja do grudnia 2017 r. Miejsce: Iluzjon Art Cafe. 
22.02.2018 r. – spotkanie podróżnicze z cyklu „Sandomierskie Spotkania Naukowe”.  
22-23.02.2018 r. - „Zabawy 100 lat temu i dawniej...” – celem spotkań było przybliżenie 
dzieciom tematu dawnych zabaw taneczno - ruchowych, piosenek, zwyczajów i tradycji. 
Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej. 
24.02.2018 r. – „Gala Orderu Rzeki Wisły” – uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji 
flisaków i szkutników, następnie w Zamku Królewskim odbyło się wręczenie Orderu Rzeki 
Wisły Zbigniewowi Gąsowskiemu, założycielowi Stowarzyszenia „Loara-Wisła”. 
Zwieńczeniem uroczystości był panel szkutniczy oraz flisackie „pogawędki”.  
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 25.02.2018 r. – sandomierskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 
uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej w intencji poległych. Następnie 
przemaszerowano na Cmentarz Katedralny gdzie przy symbolicznej mogile ppłk. Antoniego 
Wiktorowskiego „Kruka” złożono wieńce i zapalono znicze. Miejsce: Kościół św. Józefa, 
Cmentarz Katedralny. 
 
Promocja 
 3-4.02.2018 r. – „47. Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich” – podczas 
spotkania zostały zaprezentowane atrakcje turystyczno – przyrodnicze Sandomierza. 
Miejsce: Dom Katolicki. 
16.02.2018 r. - uruchomiono specjalne serwisy internetowe Podziemnej Trasy Turystycznej 
oraz Bramy Opatowskiej.  
 
Sport 
9.02.2018 r. – „I Noworoczne Zawody Pływackie” - zawody rozgrywane były w dwóch 
kategoriach wiekowych: dla dzieci klas 2. oraz dla dzieci uczęszczających do klas 3. Miejsce: 
pływalnia kryta „Błękitna Fala”. 
10.02.2018 r. „I Mistrzostwa Sandomierza w biegu łyżwiarskim” - celem zawodów była 
popularyzacja łyżwiarstwa szybkiego wśród dzieci, młodzieży oraz wyłonienie najlepszych 
zawodników  w poszczególnych kategoriach. Miejsce: lodowisko sztuczne „Biały Orlik”. 
13-16.02.2018 r. - „Pierwsze kroki - Badminton oraz Tenis Stołowy” na koniec pierwszego 
tygodnia ferii został zorganizowany turniej w badmintonie i tenisie stołowym dla 
początkujących. Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa. 
20.02.2018 r. – Turniej tenisa stołowego  
24.02.2018 r. – „XI Triathlon Zimowy” – turniej składał się z następujących dyscyplin: 
pływanie na dystansie 500 m, jazda na rowerze MTB na dystansie 10,5 km oraz bieg na trasie 
3,5 km. Miejsce: Sandomierz.  
 
Inne 
12-25.02.2018 r. – akcja „Zima w mieście 2018” – zorganizowano cykl spotkań, warsztatów, 
zawodów dla dzieci i młodzieży, która spędzała ferie zimowe w mieście.  
 
Przewodniczący Rady Miasta otworzył dyskusję w tym punkcie. 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza  
Powiedział, między innymi: Zaznaczył, że spotykanie Burmistrza z parlamentarzystami  
z opozycji może tylko pogorszyć sytuację. Należy się spotykać z przedstawicielami 
ugrupowania rządzącego.  
Powiedział, że cieszy go współpraca ze Starostwem Powiatowym w kwestii ul. Salve Regina 
są przymiarki do przejęcia tej drogi i trzeba zwrócić uwagę na jakość tej drogi. Trzeba 
wykonać pobocza i odprowadzenie wód. Zaznaczył, że Burmistrz nie powiedział o wstydliwej 
kwestii, a więc o wycięciu 300-letniej lipy.  
 
Pan Piotr Majewski – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi:  Otrzymuje informacje, że stary most na Wiśle jest rozkradany  
i demontowany przez osoby zbierające złom, co zagraża bezpieczeństwu. Poprosił  
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o zgłoszenie tego do straży miejskiej oraz policji. Zaznaczył, że złoży w tej sprawie 
interpelację. Podziękował za dotychczasowe prace związane z ul. Czereśniową. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
Zapytał, jak rozumieć fiszki, które złożono, a nie zostały zakwalifikowane przez Urząd do 
realizacji w pierwszym etapie, dotyczące m. in. terenów zdegradowanych. Zapytał, czy fiszki 
składane w pierwszym etapie są cały czas w grze.  
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza  
Powiedział, że lampy przy ul. Salve Regina, które zostały odebrane, są pochylone i zapytał, 
czy ta usterka została naprawiona.    
 
Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierza 
Powiedział, że w niektórych miejscach przy ul. Salve Regina, gdzie są stare lampy, jest bardzo 
słaba widoczność. Oświetlenie ulicy jest nierównomierne. Czy coś w kierunku poprawy 
będzie się zmieniało.   
 
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza 
Zapytał, w którym miejscu na Bulwarze Józefa Piłsudskiego został odsłonięty głaz z napisem  
i jaka jest treść wskazanego napisu. 
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Radna Sandomierza 
Powiedziała między innymi, że cieszy ją fakt, iż w lutym odbyła się zbiórka karmy dla zwierząt 
ze schroniska. Pisała w jednej ze swoich  interpelacji na temat ochrony kotów przed mrozem, 
uważa, że zasadne byłoby otwieranie zablokowanych wejść do piwnic dla kotów w celu 
ułatwienia im schronienia. Zaznaczyła, że Burmistrz jako gospodarz miasta może zaapelować 
we wspólnotach o pomoc dla kotów poprzez otwieranie tych wejść do piwnic.  
W nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrza o spotkaniu z parlamentarzystami z opozycji  
w sprawie budowy mostu podkreśliła, że należy również zwrócić uwagę, iż posłowie PIS byli 
w Sandomierzu i mówili, co robią w sprawie mostu. Przypomniała, że w 2018 r. z budżetu 
Państwa zostało przyznane 300 000,00 zł na opracowanie materiałów do wydania decyzji 
środowiskowej, a całość zadania jest szacowana na 233 mln. zł. Inwestycja jest planowana do 
realizacji w systemie „optymalizuj i buduj”. Podała informację o poszczególnych krokach 
podjętych w celu uzyskania stosownych pozwoleń w tym „pozwoleń środowiskowych” (…) W 
III kwartale 2021 r. do 2023 r. realizacja zadania, oraz planowane oddanie inwestycji do 
eksploatacji w III kwartale 2023 r.  Proszę nie mówić, że PIS nic nie robi w tym aspekcie”. 
Zapytała Burmistrza gdzie był jako Wiceburmistrz, kiedy wygasła decyzja środowiskowa  
w 2012 i 2013 r. odnośnie budowy mostu oraz w 2013 r. kiedy ówczesny Minister 
Infrastruktury stwierdził, że inwestycja nie będzie realizowana. „Teraz kiedy zbliża się koniec 
kadencji, trzeba robić wszystko, żeby ta inwestycja była przypisana Panu”. Radna 
powiedziała, że nie jest to działanie Burmistrza, jest to działanie grupy posłów – sympatyków 
miasta Sandomierza działających w Sejmie. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Zwrócił się do Radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek. Powiedział, między innymi, że nie wie 
co ma wspólnego decyzja środowiskowa z 2012 r. ze sprawowaniem Jego funkcji w Urzędzie. 
Jest to zadanie Państwa i GDDKIA, która zawiaduje tym obiektem. Skierował wypowiedź do 
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Radnego Piotra Majewskiego. „To właściciel decyduje o tym, co się dzieje na obiekcie”. 
Dodał, że pod starym mostem podwieszone są instalacje zapewniające odbiór ścieków  
i dostarczanie wody dla prawej części miasta, może to stanowić zagrożenie bezpieczeństwa 
mieszkańców. Jako Burmistrz musi w tej sytuacji podjąć działania, jednym z nich jest Apel. 
Stary most na Wiśle jest w złym stanie technicznym i nikt nie kontroluje w/w instalacji, które 
są podwieszone pod mostem i dostarczają media dla prawej części miasta. Podkreślił, że Jego 
działanie nie ma na celu otrzymanie  orderu – „jeżeli działania i prace zostaną podjęte 
wówczas się wycofam”. Przypomniał, że w 2010 roku były wszystkie dokumenty, decyzje  
i uzgodnienia, teraz trzeba tylko to wszystko odtworzyć tak, aby zyskało prawomocność. 
Wyraził zdziwienie, że na dokumenty związane z decyzją środowiskową przeznacza się aż  
300 000 zł. Zwrócił się do Radnego Jacka Dybusa i powiedział, że w sejmie działa grupa 
parlamentarna miłośników Sandomierza, która obecnie liczy ponad trzydzieści osób. Cała 
grupa wiedziała, że Burmistrz Sandomierza jedzie na spotkanie do Warszawy w sprawie 
problemów z inwestycją. „Nasuwa się pytanie dlaczego parlamentarzyści, którzy byli  
w Sandomierzu nie przyszli na to spotkanie w Warszawie, mimo że zaproszenie było dla 
wszystkich. Problemy Sandomierza z inwestycją zostaną przedstawione również podczas 
posiedzenia Komisji Infrastruktury w sejmie. Zaznaczył, że jeżeli nie działałby w tej sprawie, 
wówczas pojawiłyby się zarzuty że Burmistrz nie działa i nie myśli o mieszkańcach. To jest 
kluczowa inwestycja dla Sandomierza i dla codziennego funkcjonowania miasta.  
W nawiązaniu do pytania Radnego Andrzeja Anwajlera w sprawie lamp na ul. Salve Regina 
zapewnił, że oświetlenie jest odebrane i protokół był sporządzony. Wykonawca przyjął uwagi 
i jeżeli będzie odpowiednia pogoda, słupy oświetleniowe zostaną wyprostowane. 
W nawiązaniu do wycięcia lipy – Burmistrz wyraził zdziwienie w związku z podziękowaniami 
jakie wyraził Radny Jacek Dybus. Zaznaczył że Burmistrz jest organem wykonawczym  
i realizuje zadania, które są mu przypisane. Zadał pytanie – „co by się stało, gdyby to drzewo 
(lipa) się przewróciło?”. Przypomniał, że (przed usunięciem drzewa) zostało wykonanych 
szereg opinii i ekspertyz. Złożony został dokument – wniosek o wycięcie lipy, który spełniał 
wszystkie warunki. 
Zwracając się do Radnego Andrzeja Bolewskiego powiedział, że wszystkie zadania załączone 
do programu (Rewitalizacji) są aktualne. Czym innym jest czas ich realizacji – do 2023 r. 
Nawiązując do wypowiedzi Radnego Andrzeja Lebidy powiedział między innymi, że cieszy go, 
że Radny docenia realizację zadania „oświetlenie ul. Salve Regina”. Jest to wykonanie 
inwestycji, która wydawała się niemożliwa i spełnia teraz swoją funkcję. Należy się 
zastanowić czy wydajemy środki na instalowanie „odjazdowego’ oświetlenia na całej 
długości. Na razie oświetlenie spełnia swoją funkcję. 
Zwracając się do Mieszkańca Sandomierza powiedział, że „19 marca są imieniny Józefa  
i padła propozycja aby dzień 18 marca związać z rocznicą niepodległości. Bulwar im. Józefa 
Piłsudskiego nie ma symbolu mówiącego o patronie tego miejsca. Tablica będzie mówiła  
o tym że na 100–lecie niepodległości została ufundowana Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu, a 19 marca nastąpi odsłonięcie tablicy”. 
Zwrócił się do Radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek w sprawie opieki nad kotami. 
Powiedział, że miasto angażuje się w opiekę nad dzikimi kotami. Informacje na temat 
uchylania okien do piwnic zostały na klatkach schodowych w blokach umieszczone. Budki dla 
kotów zostały zakupione i rozstawione we wskazanych miejscach na terenie miasta. 
Burmistrz powiedział, że został zebrany spory zapas karmy, koszy i koców dla zwierząt, 
przekazano je do schroniska. Na stronie internetowej miasta jest informacja na ten temat.  
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Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi: Niepoważne jest licytowanie wśród Radnych odnośnie  
podejmowanych działań. Tak naprawdę liczy się skuteczność. To, że nie ma mostu, 
Lwowskiej bis, specjalnej strefy finansowej, którą mają inne ośrodki, to że była powódź  
w 2010 r. możemy tylko sobie zawdzięczać i nikomu innemu. Radny jest zaniepokojony 
zdaniem, że most nie jest nasz. Wiadomo, że most i ul. Lwowska jest Państwa. To gospodarz 
miasta dba o teren swego władztwa i ma się tym interesować nawet jeśli jest to majątek 
Państwa. Każde działania dot. ul. Lwowskiej i mostu należy wspierać. Oczekujemy na 
odpowiedź w tej kwestii.  
 

Pan Zbigniew Rusak – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi: Kroki poczynione przez Pana Burmistrza w sprawie mostu są 
słuszne i jest zdziwiony krytyką tych działań. Zwrócił uwagę na położenie miasta  
i komunikację geopolityczną. Jeżeli nie ma tranzytu, to wówczas odchodzą inwestycje  
i inwestorzy. Zwrócił uwagę, że trzeba się zastanowić, jak wyjść z patowej sytuacji jaką jest 
degradacja miasta. Państwowa Akademia Nauk w wyniku przeprowadzonych badań 
stwierdziła, że Sandomierz jest w czołówce 122 gmin w Polsce, które są w postępującej 
degradacji. Ta degradacja postępuje od czasów przemian ustrojowych. Zaproponował, aby 
współpracować i działać razem.  
 
Pan Andrzej Anwajler –Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi, że dokonano odbioru inwestycji – ul. Salve Regina – mimo 
niedociągnięć. Szokujące jest to, że wykonawca otrzymał wynagrodzenie, inwestycja została 
odebrana i teraz trzeba prosić wykonawcę, aby niedoróbki zostały poprawione. 
„Dach w budynku przy stadionie przecieka, bo inspektor nadzoru powołany przez miasto nie 
dopełnił swoich obowiązków”.  
Będzie procedowana uchwała odnośnie budowy przedszkola, które zostało źle 
zaprojektowane przez projektanta, któremu miasto prawdopodobnie zapłaciło. Uczmy się na 
błędach, jeżeli płacimy za pracę, to możemy wymagać profesjonalizmu od wykonawcy”.  
 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, między innymi, że Radny nie musi znać się na inwestycjach i procedurach ich 
odbiorów. Nie życzy sobie żeby mówiono, że Burmistrz odebrał inwestycję, która została źle 
wykonana. Wspomniał, że są procedury, które zezwalają na tego typu rozliczenie  
i przekazanie inwestycji. Radny mówi nieprawdę, ponieważ w kwestii stadionu nie zawinił 
inspektor nadzoru i w tej sprawie wypowiedział się sąd. Poprosił o zapoznanie się  
z dokumentami.  
 

Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego 
Powiedział, między innymi: „W kwestii inwestycji – ul. Salve Regina, roboty mogą zostać 
odebrane, natomiast zabezpieczenie wykonania umowy wynosi 5% lub 10% wartości 
umowy, do tego jest jeszcze gwarancja należytego wykonania umowy. Takie sytuacje 
reguluje umowa i w oparciu o zapisy umowy będzie realizowana naprawa”. 
 

Ad. 6 
Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
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W dniu 30 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu odbyło się spotkanie  
z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, na którym podpisana została pre-umowa na 
dofinansowanie rewitalizacji  m. Sandomierza oraz na dofinansowanie Szpitala Powiatowego 
w Sandomierzu. 
RIO w Kielcach Zespół w Sandomierzu przesłał do RM uchwałę nr 22/2018 z dnia 23 stycznia 
2018 r VI Składu Orzekającego w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu m. 
Sandomierza. 
Wojewoda Świętokrzyski wszczął postepowanie nadzorcze w stosunku do uchwały Nr 
L/680/2017 RM S-rza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 
drzewa uznanego za pomnik przyrody w związku z zażaleniem złożonym przez 
Stowarzyszenie PROXIMUS. 
W związku z tym złożone zostały stosowne wyjaśnienia. 
Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 8 lutego br. poinformował, że analiza legalności 
uchwały nie dała podstaw do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego 
WSA w Kielcach przesłał wyrok w sprawie ze skargi Woj. Św. Na uchwałę RM z dnia  
14 grudnia 2016 r nr XXXIV/420/2016 w przedmiocie powierzenia Burmistrzowi uprawnień  
w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów MOSiR – SĄD ODDALA 
SKARGĘ 
WSA w Kielcach zawiadamia o rozprawie w dniu 22.03.2018 r. w związku ze skargą 
Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu na uchwały RM nr XXXVII/466/2017  
i XXII/219/2016 w przedmiocie obowiązywania taryf za zaopatrzenie w wodę  
i odprowadzanie ścieków. 
Komisarz Wyborczy w Kielcach przesłał informację o konieczności sprawdzenia, czy podział 
jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze spełnia wymogi ustawowe. 
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki przesłał do Rady Miasta uchwałę nr 
XVII/85/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku 
(przyjęcie nowego uczestnika związku – Gminy Ożarów). 
W dniu 15 lutego br. Skierowałem do Pana Marka Kwitka - Posła na Sejm RP, oraz Pana 
Jarosława Rusieckiego - Senatora RP, zaproszenie do udziału w sesji RM w celu podzielenia 
się wiedzą na temat budowy Lwowskiej bis i II mostu na Wiśle. 
Odczytał odpowiedź, w której obaj parlamentarzyści deklarują swoją obecność na sesji Rady 
Miasta 
W dniu 5 lutego br. Złożyłem zapytanie do Radców Prawnych w sprawie możliwości złożenia 
kasacji w związku z wyrokiem WSA - stwierdzeniem nieważności uchwały nr XLIV/557/2017 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystanków przy Bramie Opatowskiej. 
Kancelaria adwokacka z Rzeszowa złożyła do Redaktora Naczelnego TN wniosek  
o sprostowanie artykułu „Głupia wpadka dyrektora”. 
Sandomierskie Centrum Pamięci oraz Burmistrz Sandomierza zaprasza w dniu 11.03.2018 r. 
na mszę św. do Bazyliki Katedralnej w intencji ofiar terroru niemieckiego w latach okupacji 
1939-1945. 
Burmistrz Sandomierza i Klub Miłośników Sandomierza zaprasza do udziału w XVIII edycji 
nadania tytułów Sandomierzanina roku 2017 – 10.03.2018 r., godz. 16, sala rycerska – 
Zamek. 
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu zaprasza na otwarcie wystawy akwareli  
i rysunku w dniu 2 marca br. godz. 17:00 
Stowarzyszenie Forum Obywatelskie Sandomierza FOSA zaprasza radnych na spotkanie  
z Prezydentem Bronisławem Komorowskim w dniu 2 marca o godz. 18.00 w Ratuszu. 
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Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Pracowników PGKiM w Sandomierzu zwraca 
się z prośbą o uzasadnienie braku akceptacji Rady Miasta Sandomierza dla zawartej umowy 
wykonawczej na świadczenie usług przewozu w ramach transportu zbiorowego. 
W dniu 21 lutego br. Stowarzyszenie Inicjatywa dla Sandomierza złożyło do Rady Miasta 
propozycję o przeznaczenie obiektu po SP nr 4 na cele edukacyjne. Stowarzyszenie nie 
zgadza się z propozycjami samorządu o umieszczenia tam żłobka i centrum pobytu 
dziennego seniorów. 
5 marca br. odbędzie się konferencja dotycząca terroru niemieckiego na ziemi 
Sandomierskiej w latach 1939 – 1944. 
 
Pani Wiesława Sabat – Radna Sandomierza 
Złożyła oświadczenie, że na mocy art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym w punkcie 19 i 20 
porządku obrad wyłącza się z głosowania. 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisję merytoryczną 
Rady Miasta.  
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie.  
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
Poinformowała, że projekt uchwały zakłada między innymi zwiększenie dochodów w planie 
finansowym Przedszkola nr 5 z tytułu otrzymanego odszkodowania z przeznaczeniem na 
wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. 
Zmniejsza się również wydatki dla Przedszkola ,,Różowy Słoń’’, Przedszkola Caritas oraz 
Katolickiej Szkoły Podstawowej i przeznacza się kwotę 43 000,00 zł na nowo powstałe 
Niepubliczne Przedszkole Naukowe „Akademia Małych Odkrywców” przy ul. Morelowej,  
w związku ze złożonym wnioskiem. 
 

Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył dyskusję. 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 
Zapytał – „Czy gdyby §1 i §2 nie zafunkcjonował, to na § 3 nie byłoby pieniędzy?”. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
Odpowiedziała twierdząco. 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 
Zapytał co by się stało z Przedszkolem w takiej sytuacji. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
Powiedziała, że wniosek do budżetu na to przedszkole nie został złożony, przedszkole 
funkcjonuje. Zgodnie z przepisami, trzeba przekazać dotację i trwają poszukiwania środków 
na ten cel. Gmina ma ustawowy obowiązek przekazywać dotację dla placówek oświatowych 
zgodnie z rzeczywistą liczbą uczniów. 
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Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 
Zapytał, dlaczego wniosek nie został złożony w odpowiednim czasie.  
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, że jeżeli powstaje nowa jednostka, to po zarejestrowaniu informuje samorząd  
o swojej działalności i w budżecie są zabezpieczane odpowiednie środki.  
 
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi, że jego pytanie wynika z faktu braku środków w budżecie. 
Zdaniem Radnego trzeba oszczędzać, a oszczędności przeznaczać na ważne zadania. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, że ustawowym obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie środków w budżecie na 
dzieci.  
 
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza – poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
Wynik głosowania: 20 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 1 ,,wstrzymujący się’’.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LIII/701/2018 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

 

Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o przedstawienie opinii komisji 
merytorycznej Rady Miasta.  
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
Projekt uchwały zakłada zmianę w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie 
wydatków o kwotę 7.500,00 zł na zadanie pn. „Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego 
Stadionu Sportowego w Sandomierzu”, celem pokrycia kosztów opracowania dokumentacji 
projektowej zamiennej do ww. zadania. W roku ubiegłym zawarta została umowa  
z Przedsiębiorstwem, które nie dotrzymało terminu wykonania zadania, za co zostaną 
naliczone kary. Ponieważ termin przekazania dokumentacji to 31.12.2017 r., a dokumentacja 
wpłynęła do Urzędu 1 lutego br., dlatego zaistniała konieczność wprowadzenia tego zadania 
do budżetu na 2018 r. Środki na ten cel pochodzą z zadania pn. „Przebudowa i adaptacja 
szkoły podstawowej nr 4 na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych”, w związku  
z wystąpieniem oszczędności. 
 

Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył dyskusję. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
Zapytał, czy w to zadanie jest włączony Okręgowy Związek Piłki Nożnej. 
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Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Odpowiedział, że zadanie dotyczy wykonania projektu. Kwestią wtórną jest włączenie OZPN 
do partycypacji w kosztach nadbudowy. 
 
Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń w dyskusji, Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza – poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.  
Wynik głosowania: 19 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 2 ,,wstrzymujące się”.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LIII/702/2018 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o przedstawienie opinii komisji 
merytorycznej Rady Miasta.  
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
Projekt uchwały zakłada zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 
25.000,00 zł na zakup działki przy ul. Obrońców Westerplatte pod projektowaną drogę 
gminną. Środki na powyższy cel pochodzą z zadania pn. „Przebudowa i adaptacja szkoły 
podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych”. Wystąpiła tu nadwyżka 
środków zaplanowanych w budżecie. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył dyskusję. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierz 
Zapytał, dlaczego nie korzysta się ze środków budżetowych, które były przeznaczone na 
wykup działek pod drogi miejskie. Dlaczego razem z projektem uchwały nie ma mapki 
sytuacyjnej omawianej działki. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, że wniosek na wykup tej działki został złożony w tym roku. Właściciel tego terenu 
podjął decyzję o przekazaniu terenu na rzecz miasta. W trakcie tworzenia budżetu na 2018 
rok nie było wniosku na wykup tej działki. 
 
(Radny A. Gleń opuścił salę  obrad, obecnych 20 radnych).  
 
Z uwagi na brak zgłoszeń, Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – 
poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
Wynik głosowania: 20 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 0 ,,wstrzymujących się’’.  
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Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LIII/703/2018 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisji merytorycznej 
Rady Miasta.  
Pani Mariola Stępień – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – 
powiedziała, że Komisja zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie. 
 
(Radny A. Gleń przybył na posiedzenie – obecnych 21 radnych).  
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
Powiedziała między innymi, że w Załączniku nr 4 do budżetu mamy zadania roczne  
z zabezpieczona kwotą 70.000,00 zł - Budowa parkingu przy ul. Schinzla 7, natomiast  
w Załączniku nr 3  mamy zadanie „Jasno, czysto i bezpiecznie”. Inwestycje znajdują się na 
tym samym terenie i dokumentacja na ich wykonanie będzie jedna, dlatego przenosi  się 
w/w środki do zadania wieloletniego: „Jasno, czysto i bezpiecznie”. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył dyskusję. 
 
Z uwagi na brak zgłoszeń, Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, 
poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
Wynik głosowania: 21 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 0 ,,wstrzymujących się’’.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził podjęcie: 

 
Uchwały Nr LIII/704/2018 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisję merytoryczną 
Rady Miasta.  
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
Powiedziała między innymi, że wprowadza się w załączniku nr 3 uchwały budżetowej nowe 
zadanie pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej Nr 4, Gimnazjum Nr 1  
i siłowni rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” w związku z wykonaniem 
studium wykonalności i planowanym aplikowaniem o środki w ramach konkursu - Działanie 
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3.3. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  
w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. Środki na powyższy cel przesunięto z zadania pn. 
„Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsce świadczeń usług 
społecznych”. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył dyskusję. 
 
Z uwagi na brak zgłoszeń, Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza,  
poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
Wynik głosowania: 21 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 0 ,,wstrzymujących się’’.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LIII/705/2018 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

 

Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisji merytorycznej 
Rady Miasta.  
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
Projekt uchwały zakłada zmiany w załączniku nr 10 uchwały budżetowej „Plan Przychodów  
i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.”  Zmiana polega na zwiększeniu 
w kosztach ogółem, kosztów majątkowych do wysokości 210.000,00 zł ( zwiększenie o kwotę 
110.000,00 zł). Kierownik Zakładu budżetowego Targowiska Miejskie wystąpił z wnioskiem  
o przesunięcie z kosztów ogółem do kosztów inwestycyjnych majątkowych 110 000,00 zł. 
Zmiana jest spowodowana koniecznością zakupu i montażu systemu monitoringu w celu 
poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z targowiska przy ul. Przemysłowej, zakupu 
ciągnika, przyczepy, pługu do odśnieżania oraz modernizacji radiowęzła.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył dyskusję. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
Powiedział, że przygotowujemy program modernizacji monitoringu w mieście, w tym na 
terenie giełdy. Czy to oznacza, że zakup i montaż monitoringu targowiska miejskiego przy ul. 
Przemysłowej nie będzie realizowany w ramach programu modernizacji monitoringu 
miejskiego. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, że program modernizacji monitoringu miejskiego jest sprawą odrębną. Projekt 
uchwały zakłada przesunięcie środków z kosztów bieżących w koszty inwestycyjne.  
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Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń, Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza – poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
Wynik głosowania: 21 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 0 ,,wstrzymujących się’’.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LIII/706/2018 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisji merytorycznej 
Rady Miasta.  
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
Mówczyni powiedziała między innymi, że chodzi tu o przebudowę oświetlenia. Projekt 
uchwały zakłada zmiany w załączniku nr 3 ,, Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia 
planowane do poniesienia w 2018 r.” do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 
2018 r. przez zwiększenie łącznych nakładów finansowych na zadanie pn. „Modernizacja 
Oświetlenia ulicznego w mieście Sandomierz” o kwotę 8.500,00 zł. Powyższa zmiana wynika 
z tego, iż Urząd Marszałkowski przyjął, że zaplanowane koszty nadzoru 
inwestorsko/autorskiego, stanowią koszt niekwalifikowany, z uwagi na to należy zwiększyć 
kwotę wydatku własnego o koszty nadzoru inwestorskiego – 8.500,00 zł. Zwiększenie 
wydatków planowane jest do poniesienia w 2020 r.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył dyskusję. 
 
Z uwagi na brak zgłoszeń, Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, 
poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
Wynik głosowania: 20 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 1 ,,wstrzymujący się’’.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LIII/707/2018 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta – zauważył błąd literowy w tytule 
projektu uchwały. Wpisano „na rok 2017” powinno być: „na rok 2018”  
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
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Poinformowała, że ten błąd literowy będzie poprawiony. Ta sama pomyłka jest także  
w kolejnym projekcie uchwały. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Przeprosił za pomyłkę i zgłosił autopoprawkę polegającą na wpisaniu w tytule uchwały – 
,,2018 rok’’. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisji merytorycznej 
Rady Miasta.   
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
Powiedziała między innymi, że zmiana dotyczy projektu „Przygody Przedszkolaków”, który  
w całości jest realizowany ze środków zewnętrznych. Gmina otrzymała dofinansowanie  
w wysokości  60 875,00 zł. 
W ubiegłym roku przewidziana była kwota na realizację tego zadania w wysokości 37 700,00 
zł, a na 2018 rok 23 175,00 zł. Wydatki te nie zostały w ubiegłym roku zrealizowane  
w całości, wydatkowano tylko 9.400,00 zł. W związku z tym musimy zwiększyć plan 
finansowy na 2018 rok, wprowadzając tę kwotę do budżetu. 
Wskazała między innymi, że zwiększa się plan dochodów w związku z: 
- wpływem środków z ubezpieczenia mienia stanowiącego własność SCK oraz Miejskiej 
Biblioteki,  
- zwrotem niewykorzystanej części dotacji przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wisła”.  
Zwiększenie planu wydatków na projekt pn. „Przygody Przedszkolaków” adresowanego do 
dzieci niepełnosprawnych na wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych.  
Dodatkowo kwotę 40,96 zł przenosi się z paragrafu 4199 do paragrafu 4129.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył dyskusję. 
 
Z uwagi na brak zgłoszeń, Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, 
poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
Wynik głosowania: 21 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 0 ,,wstrzymujących się’’.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LIII/708/2018 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

 

Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok 
 
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o poprawienie w tytule 
projektu uchwały na 2018 rok. Jest to autopoprawka Pana Burmistrza. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisji merytorycznej 
Rady Miasta.  
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Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
Powiedziała między innymi, że projekt uchwały zakłada zmiany w planie wydatków 
budżetowych przez zwiększenie wydatków o kwotę 420.000,00 zł w zadaniu pn. 
,,Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta 
Sandomierza”(2016-2018) . Zwiększenie jest związane z budową Przedszkola nr 6 i zmianą 
sposobu posadowienia budynku. Fundament musi zostać wykonany inną metodą. Kwota 
420.000,00 zł będzie pochodzić ze zmniejszenia środków w zadaniu pn. ,,Przebudowa 
nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem 
pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu”, o 339 000,00 zł. To 
zadanie znalazło się na 43 miejscu wśród starających się o dofinansowań w ramach 
programu przebudowy dróg lokalnych tzw. „Schetynówek” i zapewne nie będzie realizowane 
w tym momencie.  
Projekt uchwały zakłada zwiększenie planu dochodów pochodzących między innymi z kar  
i odszkodowań, grzywien i mandatów oraz za usunięcie 34 drzew bez wymaganego 
pozwolenia - kwota 55.000,00 zł. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył dyskusję. 
Zauważył, że nikt z radnych nie chce podjąć dyskusji.  
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierz 
Zapytał, ile kosztował projekt techniczny na wykonanie przedszkola, jaka firma to robiła oraz 
czy po stronie firmy jest błąd związany z projektowaniem ław fundamentowych?.  
 
Pan Zbigniew Rusak – Radny Sandomierz 
Zwrócił uwagę Przewodniczącemu o niewypowiadanie niestosownych uwag do zgłaszających 
się radnych.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Podziękował za zwrócenie uwagi. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, między innymi, że rozmowa na temat prac i zmian posadowienia budynku będzie 
prowadzona na posiedzeniu komisji merytorycznej. Teraz Naczelnik Wydziału Techniczno-
Inwestycyjnego powie na ten temat.  
 
Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego 
Wyjaśnił, że na etapie projektowania obiektu dokumentację wykonano zgodnie z przepisami 
budowlanymi, wykonano badania geologiczne, wykonano cztery otwory i w jednym z nich 
występowały grunty nienośne. Zaznaczył, że dokumentacja przewidywała taką ewentualność 
i konieczność wymiany gruntu pod ławami fundamentowymi w rejonie tego otworu. Po 
wykonaniu wykopu okazało się, że ten grunt i warunki geologiczne są tak zróżnicowane pod 
budynkiem przedszkola, że nie pomoże wymiana gruntu pod ławami, ponieważ cały teren 
jest nasypowy. Wykonane cztery odwierty nie odzwierciedlają obrazu całości sytuacji – 
skomplikowania geologicznego. W związku z tym należy zmienić posadowienie budynku na 



 

22 
 

płytę fundamentową, to ma związek ze zwiększeniem kosztu inwestycji. Gdyby ta informacja 
była na etapie projektowania, to obiekt zostałby zaprojektowany na płycie fundamentowej. 
Badana geologiczne punktowe wskazywały, że tylko w jednym miejscu jest problem  
z gruntem. Natomiast po wykonaniu wykopu okazało się że to dotyczy całego obszaru.  
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Uzupełniając wypowiedź przedmówcy powiedział, że chodziło o to, aby nie wstrzymywać 
robót. Termin zakończenia prac, to koniec września tego roku.. Podkreślił, że gmina będzie 
się starać aby dodatkowe środki związane ze zmianą fundamentowania zaliczyć jako koszty 
kwalifikowane. Jest szansa na pozyskanie tych środków z zewnątrz.  
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierz 
Powiedział, między innymi: Zwrócił uwagę na skutki błędnych decyzji podjętych na samym 
początku. Koszt budowy przedszkola o powierzchni 1500 m2 zamknie się kwotą 8 mln. zł. 
„tyle nas będzie kosztowało  przedszkole przewidziane na 125 dzieci”.  
Radny uważa że można było to zrobić rozsądniej. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 4 będzie 
do zagospodarowania, ponieważ ta Szkoła zostanie przeniesiona do budynku Gimnazjum Nr 
1. W budynku po Szkole Podstawowej Nr 4, po adaptacji można zorganizować niewielkim 
kosztem przedszkole oraz żłobek. „Może zmieścilibyśmy się w kwocie miliona złotych”. 
Niestety założenia były takie, aby w budynku po Szkole Podstawowej Nr 4 zorganizować 
ośrodek dziennego pobytu dla seniorów, co spowodowało że ta inwestycja jest tak poważna. 
Zaznaczył, że jeżeli już budować przedszkole, to budynek powinien być parterowy co 
znacznie zmniejsza koszty.    
 
Pani Agnieszka Frańczak – Radna Sandomierza 
Powiedziała, między innymi, że kiedy była przewodniczącą Komisji Oświaty, wielokrotnie 
mówiono o potrzebie budowy nowego Przedszkola Nr 6 przy ul. Króla. Stary budynek 
Przedszkola nie nadawał się do użytku. Błędem jest przerabianie budynku po Szkole 
Podstawowej Nr 4 na żłobek oraz ośrodek dziennego pobytu dla seniorów.   
Zapytała, czy teraz na etapie budowy nowego przedszkola jest możliwe stworzenie 
dodatkowych pomieszczeń na żłobek. Nie jest powiedziane, że za 5 lat nie będzie znowu 
reformy edukacji i będzie konieczność robienia przestawień. Wyraziła wątpliwość w kwestii 
organizacji żłobka i ośrodka dziennego pobytu dla seniorów w budynku po Szkole 
Podstawowej Nr 4. Zdania mieszkańców oraz nauczycieli są różne. Przedstawiła różne 
koncepcie zmian zagospodarowania budynku po Szkole Podstawowej Nr 4. 
Zapytała z czego są zdejmowane pieniądze w kwocie 420.000,00 zł żeby uzupełnić 
niezaplanowaną kwotę w budżecie na ten rok. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, między innymi, że słuchał dokładnie wypowiedzi Pani Radnej o różnych 
pomysłach zagospodarowania budynku Szkoły nr 4. Stwierdził, że tak się nie funkcjonuje i nie 
zarządza miastem. Podjęta decyzja jest optymalna. Zapewnił, że patrzy na potrzeby miasta 
globalnie, jako całość. Mieszkańcy, to małżeństwa, emeryci, rodzice mający dzieci  
w przedszkolu, wszyscy mają swoje oczekiwania i dzięki tym decyzjom będą one 
zaspokajane. 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Radna Sandomierza 
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Zapytała, czy nie można było sięgnąć po te pieniądze z programu „Maluch”. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Odpowiedział, że nie jest to możliwe, ponieważ ten program ma zupełnie inne zasady. 
 
Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi: Niepokoi go przesunięcie środków z zadania przebudowa ul. 
Maciejowskiego i ul. Cieśli. Wspomniał, że w 2016 r. można było przeprowadzić tą inwestycję 
w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej i to się nie udało. 
W tym momencie jest mała szansa na to, że to zadanie będzie dofinansowane z tego 
programu. Mimo tego niepokoi się, że już w miesiącu lutym mieszkańcy są pozbawiani 
szansy na dofinansowanie tego zadania. Możliwe, że pojawią się szanse, inne gminy wycofają 
się z wnioskowania o dofinansowanie i będzie można uzyskać dofinansowanie.  
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, miedzy innymi, że zawsze jest szansa na realizację zadania – przebudowy ul. 
Maciejowskiego i ul. Cieśli mimo tak odległego miejsca, ale dzisiaj ciężko powiedzieć, czy 
określone samorządy zrezygnują i pojawi się szansa na wyższe miejsce w kolejce po 
dofinansowanie. Alternatywą dla przesunięcia środków może być rezerwa budżetowa, ale 
jeżeli kwota zostanie z rezerwy zabrana, to rezerwy nie będzie można już uzupełnić. Jeżeli 
będzie tak, że ta inwestycja zostanie zakwalifikowana do dofinansowania to kwota z rezerwy 
zostanie przeznaczona na to zadanie. Chodzi o możliwość uzupełnienia środków do zadania  
i brak możliwości uzupełnienia środków do rezerwy. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi, że za mało jest konsultacji oraz analiz przy ważnych decyzjach. 
Przypomniał, że wypadł budynek WSHP, który powinien być przeznaczony pod cele 
edukacyjne. Budynków mogących spełniać funkcję edukacyjną jest coraz mniej. Natomiast 
seniorzy mogą znaleźć miejsce w domach kultury na terenie miasta.    
 
Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi, że Przedszkole Nr 6 jest w złym stanie technicznym. Jest 
ogólnopolska akcja rządu żeby budować przedszkola i żłobki. Polska się rozwija i będzie się 
rodziło coraz więcej dzieci. Kwota 420.000,00 zł nie jest duża w stosunku do całego obiektu 
gdzie państwo przekazuje dotację. Przedszkole będzie służyło przez długie lata dla 
następnych pokoleń. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Powiedział, między innymi, że zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały, konieczność 
wykonania prac, ich szczegółowy zakres oraz kosztorys różnicowy zawiera protokół 
konieczności z dnia 18 grudnia 2017 r. Zapytał czy w związku z tym zmian oraz kosztów nie 
można było zaplanować w budżecie wcześniej?. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Odpowiedział, że to był pierwszy sygnał mówiący o tym, że coś nie jest zgodne. 
 

Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
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Wynik głosowania: 14 ,,za’’, 5 ,,przeciw’’, 1 ,,wstrzymujących się’’, 1 osoba nie głosowała. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził podjęcie: 

 
Uchwały Nr LIII/709/2018 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 
 

Ad. 16 
Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz 
na lata 2018-2031.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię komisji merytorycznej 
Rady Miasta.  
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza 
Projekt uchwały zakłada zmianę załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, jest to 
związane z potrzebą dostosowania WPF do zmian dokonanych w planie wydatków 
budżetowych Gminy. Korygowane zadania, to: ,,Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój 
edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza”, ,,Przebudowa i adaptacja szkoły 
podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych”, ,,Przebudowa nawierzchni, 
jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym  
i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu”, ,,Jasno, czysto i bezpiecznie. 
Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpitala’’, ,,Modernizacja oświetlenia 
ulicznego w mieście Sandomierz’’, ,,Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu 
Sportowego w Sandomierzu’’. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył dyskusję. 
 
Z uwagi na brak zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, 
poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
Wynik głosowania: 15 ,,za’’, 5 ,,przeciw’’, 1 ,,wstrzymujący się’’.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LIII/710/2018 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018 -

2031.  
 

(Radny Piotr Majewski opuścił salę obrad – obecnych 20 radnych). 
 
Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w drodze darowizny 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisje merytoryczne 
Rady Miasta.  
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Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa – powiedział, że Komisja zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że Komisja 
zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusję. 
 
Głos zabrał Pan J. P.*) 
Powiedział, między innymi, że mieszka w Gdańsku, pochodzi z Sandomierza, jest 
właścicielem fragmentu tego terenu o którym mówi projekt uchwały i właścicielem drogi. 
Jego zdaniem celem nadrzędnym jest zagospodarowanie terenu i całego osiedla. Przekazuje 
drogę w formie darowizny na rzecz gminy z korzyścią dla wszystkich. Poprosił o pozytywne 
ustosunkowanie się do tej propozycji..  
 
Z uwagi na brak zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, 
poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
Wynik głosowania: 20 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 0 ,,wstrzymujących się”.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LIII/711/2018 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w drodze darowizny 

 
Ad. 18 
Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat  za 
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego 
parkowania na terenie  Sandomierza 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisje merytoryczne 
Rady Miasta.  
 
Pan Andrzej Anwajler – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu 
i Usług – powiedział, że Komisja zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie.  
Powiedział, że chodzi o zmiany w regulaminie płatnego parkowania w Sandomierzu „zmiany 
idą ku lepszemu” - polegają na wprowadzeniu abonamentu mieszkańca na każdy pojazd 
będący jego własnością, współwłasnością lub pozostający w jego użyciu na podstawie 
dokumentów opisanych w regulaminie.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył dyskusję. 
 
(Radny Piotr Majewski przybył na salę obrad – obecnych 21 radnych). 
 
Z uwagi na brak zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, 
poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
Wynik głosowania: 21 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 0 ,,wstrzymujących się”.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził podjęcie: 
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Uchwały Nr LIII/712/2018 

zmieniającej  uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat  za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na 

terenie  Sandomierza 
 
Ad. 19 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz  
wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o wyłączenie z prowadzenia 
oraz głosowania, ponieważ projekt w/w uchwały dotyczy szeroko pojętego interesu 
prawnego oraz przekazał przewodniczenie obradom sesji Wiceprzewodniczącemu Jerzemu 
Żyle.   
 
(Radny Zbigniew Rusak opuścił salę obrad – obecnych  20 radnych) 
 
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – przedstawił projekt uchwały oraz 
poprosił o opinię komisji merytorycznej Rady Miasta. 
Pan Andrzej Anwajler – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu 
i Usług – powiedział, że Komisja zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył dyskusję. 
 
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierz 
Powiedział, między innymi: Podczas posiedzenia komisji zasugerował konieczność zmian 
cennika usług na cmentarzu. Decyzja Komisji była taka, że nie będą na razie prowadzone 
rozmowy na ten temat. Dla przykładu wspomniał, że „pozwolenie na wybudowanie pomnika 
na cmentarzu kosztuje prawie tyle, co pozwolenie na wybudowanie domu jednorodzinnego”.  
 
Pan Sylwester Łatka – Radny Sandomierza  
Poinformował, że na sali obrad jest obecnych 20 Radnych, 18 Radnych weźmie udział w 
głosowaniu  ponieważ 2 Radnych poprosiło o wyłączenie z głosowania. 
 
Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierz 
Zwrócił uwagę radnych na złe usytuowanie kolumbarium na cmentarzu. Miejsce przy bramie 
wejściowej nie jest najlepsze. Kolumbarium powinno zajmować miejsce honorowe ponieważ 
jest to szczególny obiekt. Zapytał, czy jest możliwość żeby przenieść ten obiekt. 
 
(Na salę obrad wszedł Radny Zbigniew Rusak – obecnych 21 radnych). 
 
Pan Sylwester Łatka – Radny Sandomierza  
Przekazał informację, że na sali obrad przebywa 21 Radnych, w tym 19 Radnych biorących 
udział w głosowaniu, 2 Radnych poprosiło o wyłączenie z głosowania. 
 
Z uwagi na brak zgłoszeń Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza, 
poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
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Wynik głosowania: 18 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 1 ,,wstrzymujący się’’, 2 radnych wyłączyło się  
z głosowania. 
 
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził podjęcie: 
 

Uchwały Nr LIII/713/2018 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu 

na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu. 
 

Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza – przekazał prowadzenie 
sesji Piotrowi Chojnackiemu - Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 20 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2018-2021 
  
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o wyłączenie z prowadzenia 
oraz głosowania, ponieważ projekt w/w uchwały dotyczy Jego szeroko pojętego interesu 
prawnego. Przekazał prowadzenie obrad Jerzemu Żyle - Wiceprzewodniczącemu Rady 
Miasta Sandomierza. 
 
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – przedstawił projekt uchwały oraz 
poprosił o opinię komisji merytorycznej Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Anwajler – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu 
i Usług – powiedział, że Komisja zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie. 
Powiedział, że jest to harmonogram planu inwestycyjnego PGKiM odnośnie wodociągów  
i kanalizacji. 
 
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – przekazał, iż komisja merytoryczna 
opiniowała projekt w/w uchwały na podstawie II wersji załącznika – Wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 
2018 – 2021, każdy Radny otrzymał ten załącznik.  
 
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – otworzył dyskusję.  
 
Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie 
ścieków jest zadaniem własnym gminy. Odniósł się do wypowiedzi Pana Jerzego Żyły – 
Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady w tym punkcie, stwierdzając iż ma trzy różne 
wersje planu i nie wie, która jest właściwa i ostateczna. Cieszy go rozbudowa sieci 
wodociągowej, ale pozostają ulice m.in. ul. Milberta bez sieci wodociągowej, którą 
zaplanowano do przyłączenia  na 2021 r. zapytał, dlaczego plan zakłada tak długi okres dla 
wskazanego rejonu. Zwrócił się do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady w tym 
punkcie. Zapytał ile i za jakie kwoty zostały wykonane inwestycje przez PGKiM w 2017 r., 
ponieważ plan zakładał 1,5 mln zł na inwestycje. Na komisjach mówiono, że jest dużo 



 

28 
 

oszczędności i kredyt jest spłacony. Dlaczego w planie rozwoju i modernizacji sieci jest punkt 
,,inne źródła finansowania”. Jakie są to źródła. Zapytał, dlaczego dla PGKiM ważniejsza  jest 
kanalizacja od wody?. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, że na zadane pytania odpowiedzi udzieli Prezes PGKIM. 
 
Pan Ryszard Latawiec – Prezes PGKiM Sp. z o.o.   
Powiedział, między innymi: Plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych są dostarczane do Urzędu Miasta i w drodze konsultacji są 
zmieniane oraz przyjmowane do wykonania. Wersja otrzymana przez Radnych jest 
autopoprawką w porozumieniu z Panem Burmistrzem „obejmuje wszystkie sygnały, które 
dotarły”. W kwestii wodociągowej jest ustalony wiążący plan finansowy na 2018 r. Plan na 
lata 2019-2021 stanowi prognozę zależną od dynamiki i deklaracji podłączenia mieszkańców 
przy ul. Milberta. Jest pewne doświadczenie z zeszłego roku, z którego wynika że każdy chce 
mieć teren uzbrojony ale nie każdy korzysta z wody i odprowadzania ścieków.  
 
(Salę obrad opuścili Radni: Wojciech Czerwiec, Agnieszka Frańczak-Szczepanek. Rada Miasta 
obraduje w 19 – osobowym składzie)  
 
Pan Ryszard Latawiec – Prezes PGKiM Sp. z o.o. 
Teren przy ul. Milberta należy do Skarbu Państwa i Starostwo Powiatowe nim dysponuje. 
Wskazał, że zasadnym było przed sprzedażą terenu wcześniejsze uzbrojenie w wodę  
i odprowadzenie ścieków lub partycypacja w kosztach przyłącza.  
Wskazał jakie są źródła finansowania inwestycji przy ul. Żeromskiego, gdzie plan zakładał 
trzech udziałowców: Miasto, Spółka oraz Starostwo, które dało odpowiedź że wycofuje się  
z tego projektu. Zaznaczył, że nie można wykluczać trzeciego źródła finansowania w postaci 
dofinansowania, ponieważ jest to bardzo ważne.  
Przedstawił dane w zakresie wydatkowania PGKIM Sp. z o.o. w 2017 r. zaznaczając że jest 
spore obciążenie wynikające z lat ubiegłych. Powiedział, że wodociągi są priorytetową 
inwestycją w Spółce, ponieważ przynoszą 50% dochodów ale zaznaczył, że całość środków 
nie może być przeznaczana tylko na tą inwestycję. Istnieją potrzeby remontowe oraz 
odtworzeniowe, które są analizowane. W tym roku został przyjęty majątek, który wymaga 
dofinansowania. Wskazał, że właściciel posesji zanim się wprowadzi, będzie miał wodę. 
Pozostaje kwestia tego, czy będzie to sieć, czy przyłącz do konkretnej posesji, co zależy od 
możliwości w partycypacji w postaci zużytej wody lub odprowadzonych ścieków.  
 
Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi: Nawet połowa inwestycji nie była wykonana w zeszłym roku. 
Mieszkańcy występują o wydanie decyzji, ponieważ chcą się budować. Przytoczył odpowiedź 
na wniosek mieszkańca z 2017 r. – w odpowiedzi na wniosek dot. rozbudowy sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej informujemy, że budowa sieci zostanie uwzględniona w planie 
rozwoju i modernizacji na rok 2018 i realizacja zadania nastąpi po podjęciu uchwały Rady 
Miasta o celowości realizacji tego zadania. Człowiek wybudował dom wiedząc że będzie miał 
wodę, ale okazuje się, że plany zakładają dociągnięcie wody w 2021 r. i następnie informacja 
będzie taka, iż to Rada Miasta podjęła uchwałę. Wiele lat mieszkańcy czekają na wodę m. in. 
przy ul. Ożarowskiej. Czy dociągnięcie wody do tej ulicy jest aż tak problematyczne? Co 
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prawda, ul. Ożarowska jest w planie na 2019 r. ale jest to plan i może się okazać że zostanie 
zmieniony. Radny oznajmił, że podstawową rzeczą jest dostęp do wody i nie podoba mu się 
to co się dzieje.  
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi: Popiera i zgadza się z wypowiedzią Radnego Roberta Kurosza. Dla 
ludzi chcących się budować woda jest najważniejsza. Zadaniem Miasta jest doprowadzenie 
wody do odbiorców. Zaznaczył, że ludzie będą za wodę płacić, ale trzeba zainwestować.  
Sytuacja inwestycji wodno-kanalizacyjnych jest zła, ponieważ zasada finansowania inwestycji 
po połowie przez Miasto i Spółkę została zmieniona przez Burmistrza, który powiedział że 
Spółka będzie finansowała inwestycje w całości. Radny uważa, że są to za duże koszty dla 
PGKIM. Brak dotacji dla inwestycji wodno-kanalizacyjnych przez Burmistrza jest błędem. 
Wspomniał o ul. Polnej, co do której była sporządzona dokumentacja i po upływie czasu 
straciła aktualność. Zrobiono aktualizację z myślą o kanalizacji i obecnie ul. Polna jest 
planowana w 2019 r. z innych źródeł finansowania. Radny zapytał jakie inne źródła dadzą 1,5 
mln zł na realizację tego zadania. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, między innymi: Rozliczenie ekonomiczne jest punktem wyjścia i bilans musi się 
zgadzać. Decydują również potrzeby społeczne. Inne źródła finansowania przy wymienionej 
przez Radnego ulicy, to chociażby PEC, Urząd Marszałkowski, który może być włączony w to 
zadanie. Mówienie o tym, że miasto nie inwestuje jest nieprawdą, przypominając o ul. 
Staromiejskiej i ul. Żeromskiego gdzie miasto inwestuje w połowie. Wycofanie ze stałego  
i połowicznego finansowania inwestycji jest faktem, ponieważ miasto ma własne sprawy do 
zrealizowania. Oznajmił, że jeżeli miasto byłoby stać, wówczas wspierałaby finansowo te 
inwestycje. Jest szansa, żeby ul. Polna była w 2019 r. Wspomniał, że plan rozwoju  
i modernizacji może zostać zmieniony praktycznie zawsze, jeżeli będzie można zrealizować 
wcześniej. Słyszy potrzeby i głosy mieszkańców, ale są też przypadki, gdzie robione są 
kolektory kanalizacyjne oraz przyłącza wody, aby określona nieruchomość zyskała na 
wartości, co jest nie w porządku.   
 
Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi: W takich kwestiach będzie występował czynnik racjonalizacji oraz 
gospodarki w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Znaczenie ma także czynnik 
ekonomiczny w zakresie budowy oraz rozbudowy. Miasto chcąc się rozwijać, musi posiadać 
uzbrojone tereny. Radny jest na nie, jeżeli zaczynają przeważać kwestie komercyjne, gdzie 
głównym celem jest zwiększenie wartości działki bez zamiaru inwestowania z późniejszą 
opcją sprzedaży po preferencyjnych cenach. Ważne znaczenie mają kwestie 
zagospodarowania przestrzennego miasta, które określa, jakie inwestycje i gdzie będą 
realizowane. Wskazał przykłady braku racjonalizacji w realizacji inwestycji. Jeżeli Spółka jest 
wiązana z gospodarką wodno-ściekową, to trzeba pamiętać, że Prezes będzie patrzył pod 
kątem ekonomicznym przy realizacji inwestycji.  
 
(Radny Zbigniew Rusak opuścił salę obrad, obecnych 20 radnych). 
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Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi: Nie jest przywiązywana waga do podejmowanych uchwał, które 
ekonomicznie ciążą na Przedsiębiorstwie. Finansowanie przyłączeń do instalacji z własnych 
środków. Jaki był cel w deklarowaniu darmowych przyłączy, skoro można było na tym 
zarobić. Twierdzi, że człowiek, który buduje dom, nie potrzebuje wsparcia w postaci 
finansowania przyłącza do instalacji. Przypomniał, że informacja o powstaniu osiedla przy ul. 
Milberta pojawiła się 3 lata temu. PGKiM wtedy powinien myśleć o porozumieniu  
z Starostwem Powiatowym odnośnie uzbrojenia terenów przez właściciela przed sprzedażą. 
Jako przykład poprawnego działania Radny wskazał ul. Westerplatte.  
 
Pan Andrzej Anwajler – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi: Ad vocem do wypowiedzi Burmistrza. Widać, że kanalizacja  
i wodociągi nie są priorytetem Burmistrza, natomiast jest nim ośrodek dziennego pobytu dla 
seniorów. Radny nie może się pogodzić z tym, że nie ma pieniędzy na wodociągi i budowanie 
kanalizacji w mieście, natomiast na przedszkole są pieniądze. Jesienią mieszkańcy ocenią czy 
priorytety były dobre czy złe.  
 
Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza 
Wskazał Radnym na „literówkę” w czwartej linijce uzasadnienia do projektu niniejszej 
uchwały gdzie należy poprawić rok w dacie  – „31 lipca 20002 r.” Zapytał, czy ewentualne nie 
podjęcie w/w uchwały skutkuje sankcjami, np. w kwestii wysokości taryf.  
 
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Powiedział że w uzasadnieniu do projektu uchwały należy poprawić datę i wpisać „z dnia 31 
lipca 2002 r.”  
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, między innymi: Patrzy na miasto całościowo i priorytety widzi inaczej niż Radny 
Andrzej Anwajler. Podjęta uchwała jest niezbędnym dokumentem do złożenia wniosku 
taryfowego w terminie do końca marca. 
 
Pan Sylwester Łatka – Radny Sandomierza  
Przekazał informację, że na sali obrad przebywa 20 Radnych, w tym 18 Radnych biorących 
udział w głosowaniu. 2 Radnych poprosiło o wyłączenie od głosowania. 
 
Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń, Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza – poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały wraz z autopoprawką  
w uzasadnieniu do uchwały. Zarządził głosowanie nad załącznikiem nr 2 dodanym do 
projektu uchwały. 
Wyniki głosowania: 11 ,,za’’, 7 ,,przeciw’’, 0 ,,wstrzymujących się’’ od głosu. 2 osoby 
wyłączyły się z głosowania. 
 
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził podjęcie: 
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Uchwały Nr LIII/714/2018 
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2018-2021 

 
(Z posiedzenia sesji Rady Miasta wyszedł Radny Robert Pytka. Rada Miasta obraduje w 19 – 
osobowym składzie.)  
 
Pan Jerzy Żyła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza – przekazał prowadzenie 
sesji Piotrowi Chojnackiemu - Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – podziękował Wiceprzewodniczącemu  
i przystąpił do procedowania kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Ad. 21 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu.   
 
(Z posiedzenia sesji Rady Miasta wyszedł Radny Janusz Czajka. Rada Miasta obraduje w 18 – 
osobowym składzie). 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisji merytorycznej 
Rady Miasta.  
Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – powiedział, 
że Komisja zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył dyskusję. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi, że paragraf 2 w projekcie w/w uchwały brzmi: „Przekształcenie, o 
którym mowa w par. 1 niniejszej uchwały nastąpiło z dniem 1 września 2017 r.”, paragraf 6 
brzmi: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Zapytał dlaczego jest tak długa przerwa 
od 1 września 2017 do dnia dzisiejszego. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, że jest to okres przejściowy i wszystko jest zgodne z prawem. 
 
(Z posiedzenia sesji Rady Miasta wyszła Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek. Rada Miasta 
obraduje w 17 – osobowym składzie). 
 
Pan Marceli Czerwiński – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi, że projekt uchwały i następne projekty uchwał są dobre, 
ponieważ adresy szkół nie są zmieniane i nie ma dodatkowych kosztów organizacyjnych. 
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Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń, Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza – poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. W głosowaniu udział bierze 17 
Radnych. Radny Zbigniew Rusak zwalniał się. 
Wyniki głosowania: 17 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 0 ,,wstrzymujących się’’ od głosu.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził podjęcie: 

 
Uchwały Nr LIII/715/2018 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  
Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Armii 

Krajowej w Sandomierzu. 
 

Ad. 22 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię komisji merytorycznej 
Rady Miasta.  
Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – powiedział, 
że Komisja zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – Sandomierza otworzył dyskusję. 
 
Z uwagi na brak zgłoszeń Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, 
poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. W głosowaniu udział bierze 17 Radnych. 
Wyniki głosowania: 17 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 0 ,,wstrzymujących się’’ od głosu.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził podjęcie: 

 
Uchwały Nr LIII/716/2018 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu. 
 

Ad. 23 
Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXXIX/472/2017 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię komisji merytorycznej 
Rady Miasta.  
Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – powiedział, 
że Komisja zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył dyskusję. 
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Z uwagi na brak zgłoszeń, Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – 
poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.  
W głosowaniu udział bierze 17 Radnych. 
Wyniki głosowania: 17 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 0 ,,wstrzymujących się’’ od głosu.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził podjęcie: 

 
Uchwały Nr LIII/717/2018 

w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXXIX/472/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do 
nowego ustroju szkolnego. 

 

Ad. 24 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu i regulaminu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe  
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych 
dofinansowaniem w 2018 roku. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię komisji merytorycznej 
Rady Miasta.  
Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – powiedział, 
że Komisja zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył dyskusję. 
 
(Na posiedzenie sesji Rady Miasta weszli Radni: Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Robert 
Pytka. Rada Miasta obraduje w 19 – osobowym składzie). 
 
Pan Marceli Czerwiński – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi: Trzeba podać, ile wyniosą środki finansowe na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli. Będzie to ok. 150.000,00 zł 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Powiedział, że zapis kwoty jest w załączniku do projektu uchwały. 
 
Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
Zapytał, czy środki finansowe pochodzą z własnych zasobów czy  zewnętrznych. 
 
Pani Barbara Grębowiec 
Powiedziała, że środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli pochodzą z naszych 
wydatków – jest to odpis z wynagrodzeń nauczycieli. 
 
(Z posiedzenia sesji Rady Miasta wyszedł Radny Andrzej Anwajler. Rada Miasta obraduje  
w 18 – osobowym składzie.) 
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Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – zakomunikował, że Rada 
Miasta obraduje i głosuje w 18 – osobowym składzie. Z uwagi na brak zgłoszeń poddał pod 
głosowanie projekt w/w uchwały. 
Wynik głosowania: 18 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 0 ,,wstrzymujących się’’ od głosu.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził podjęcie: 

 
Uchwała Nr LIII/718/2018 

w sprawie ustalenia planu i regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 roku. 
 
Ad. 25 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr 
XXXVIII/471/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2017 rok. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisji merytorycznej 
Rady Miasta.  
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
– powiedziała, że Komisja zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie.    
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył dyskusję. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – Radny Sandomierza  
Poprosił, aby Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia wyjaśniła, co oznacza 
zapis - ,,sfinansowano superwizje dla pracowników Poradni Leczenia Uzależnień 
Współuzależnienia Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu” zawarty na 
stronie 6 załącznika do projektu uchwały. 
 
(Na posiedzenie sesji Rady Miasta weszli Radni: Andrzej Anwajler oraz Janusz Czajka. Rada 
Miasta obraduje w 20 – osobowym składzie). 
 
Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i 
Zdrowia 
Powiedziała, że Pani Aneta Przyłucka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 
podczas posiedzenia Komisji wyjaśniała to zagadnienie. 
 
Pani Aneta Przyłucka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 
Wyjaśniła, że superwizja jest formą kształcenia pracowników poradni. Pracownicy do 
wykonywania zawodu potrzebują osoby, która pomaga w realizacji zadań i czuwa nad 
działaniem pracowników.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta  
Poprosił o powagę, spokój oraz zadawanie pytań do Pani Naczelnik pojedynczo.  
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Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
Zapytał jakie jest źródło finansowania takiej osoby. 
 
Pani Aneta Przyłucka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 
Odpowiedziała, że źródło finansowania, to gminny program tzn. ze środków, które gmina 
otrzymuje z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Radna Sandomierza 
Powiedziała, między innymi: Miasto od lat tworzy programy profilaktyczne w celu 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałać narkomani. (…) Zapytała 
dlaczego mimo działania Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydaje się 
koncesję na sprzedaż alkoholu w sklepie całodobowym, który znajduje się w centrum osiedla 
gdzie mieszkają młode małżeństwa, dzieci oraz młodzież. Dlaczego wydaje się koncesję na 
sprzedaż alkoholu w sklepie, który jest czynny od godziny 6 do 23. Dostępność do alkoholu 
jest bardzo duża. Są przypadki sprzedaży alkoholu młodzieży, która nie ukończyła 18 roku 
życia.  
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, że Pani Radna myli pojęcia, ponieważ nie Burmistrz a Rada Miasta uchwaliła 
pewne zasady. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o spokój i nie 
przeszkadzanie w udzieleniu odpowiedzi.  
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, między innymi: Występują określone warunki oraz zasady funkcjonowania tego 
typu koncesji, a Burmistrz realizuje to, co zostało uchwalone. Obecnie ustawa jest 
nowelizowana i jeżeli ta nowelizacja wejdzie w życie, wówczas zostanie przygotowany 
projekt zmieniający. Burmistrz potwierdził, że docierają do niego głosy i pisma dot. potrzeby 
ograniczenia sprzedaży alkoholu.  
 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Radna Sandomierza 
Powiedziała, że w przypadku przyznanych koncesji na sprzedaż alkoholu nigdzie nie jest 
napisane, że Rada Miasta je przyznaje. Przypomniała, że na wielu polach działania na rzecz 
miasta wspominany jest tylko Pan Burmistrz, „mimo tego że Rada Miasta również 
partycypuje w tych działaniach”. 
 
Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń, Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza – poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.  
Wyniki głosowania: 20 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 0 ,,wstrzymujących się’’ od głosu.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził podjęcie: 

 
Uchwały Nr LIII/719/2018 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XXXVIII/471/2017 Rady Miasta 
Sandomierza  z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu 
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Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w Sandomierzu na 2017 rok. 

 
Ad. 26 
Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2018 rok. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisji merytorycznej 
Rady Miasta.  
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
– powiedziała, że Komisja zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie.    
 
(Z posiedzenia sesji Rady Miasta wyszedł Radny Piotr Chojnacki. Rada Miasta obraduje w 19 
– osobowym składzie).   
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył dyskusję.   
 
Z uwagi na brak zgłoszeń, Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, 
poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. Rada obraduje w 19 – osobowym składzie. 
 
Wynik głosowania: 19 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 0 ,,wstrzymujących się’’.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził podjęcie: 

 
Uchwały Nr LIII/720/2018 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2018 rok. 
 
 
Ad. 27 
Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdań z pracy komisji Rady Miasta 
Sandomierza za 2017 rok. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował, że projekt w/w uchwały 
nie był opiniowany przez komisje merytoryczne oraz otworzył dyskusję w tym punkcie. 
 
Z uwagi na brak zgłoszeń, Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, 
poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. Rada obraduje w 19 – osobowym składzie. 
 
Wynik głosowania: 18 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 1 ,,wstrzymujący się’’  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził podjęcie: 

 
Uchwały Nr LIII/721/2018 

w sprawie  przyjęcia sprawozdań z pracy komisji Rady Miasta Sandomierza za 2017 rok. 
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Ad. 28 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował, że w tym punkcie proszą 
o głos Mieszkańcy. 
 
Mieszkaniec Sandomierza 
Powiedział, między innymi, że jest „przyjezdnym Sandomierzaninem”, mieszkał  
w Warszawie, obecnie mieszka przy ul. Krakowskiej, gdzie nie ma przystanku autobusowego 
oraz nie ma linii komunikacji miejskiej, a istniejący wcześniej przystanek został 
zdemontowany. Chodniki przy tej ulicy nie są odśnieżane. Odnośnie ul. Salve Regina 
zaproponował aby wprowadzić ruch jednokierunkowy, ponieważ wiele przejeżdżających 
samochodów niszczy tą drogę. Powiedział również, że przy ul. Krakowskiej nie ma sklepu, 
natomiast chodnik jest tylko po jednej stronie jezdni i można zrobić chodniki po obu 
stronach jezdni. 
 
(Radny Piotr Majewski wszedł na salę - obecnych 20 radnych). 
 
(Z posiedzenia sesji Rady Miasta wyszli Radni: Mariola Stępień, Andrzej Juda, Tomasz 
Frańczak, Robert Pytka. Rada Miasta obraduje w 16 - osobowym składzie). 
 
Mieszkanka Sandomierza 
Powiedziała, między innymi, że zabiega o to, aby Pan Jacek Cygan napisał piosenkę  
o Sandomierzu. Artysta jest zajęty, ale piosenka powstanie. Sama napisała tekst refrenu do 
tej piosenki. Przypomniała, że Radni zaakceptowali jako lokalizację na parking miejsce nad 
Wisłą. Rzeka Wisła została uznana jako jedna z pięciu rzek na świecie rzeką życia.  
Zasygnalizowała, że na każdy skrawek zieleni należy patrzeć z rozwagą, są inne dobre miejsca 
na parkingi. Nabrzeże Wisły jest uznane za szczególne, a Góry Pieprzowe są wyjątkowym 
miejscem dla ptaków i unikatowych roślin. Podkreśliła, że wiele osób z zewnątrz ceni sobie 
zielone nabrzeże Wisły. 
 
(Na posiedzenie sesji Rady Miasta weszli Radni: Mariola Stępień, Andrzej Juda. Rada Miasta 
obraduje w 18 – osobowym składzie.) 
 
(Z posiedzenia sesji Rady Miasta wyszedł Radny Sylwester Łatka. Rada Miasta obraduje w 17 
– osobowym składzie).  
 
Mieszkaniec Sandomierza 
Przedstawił swoją koncepcje rozwiązania problemu ruchu na ulicy Salve Regina, Mieszkaniec 
uważa, że  ulica powinna mieć jeden kierunek ruchu, ale należy zrobić tzw. „mijanki”.  
 
Pani Krystyna Socha – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Podziękowała Radnym za jednogłośne przyjęcie 4 uchwał dotyczących oświaty. 
Odniosła się do przyjętego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2018 rok. Zwróciła 
uwagę, że ilość punktów sprzedaży wyrobów alkoholowych ma wpływ na wysokość 
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sprzedaży, ale problem z alkoholem to proces, rozpoczynający się wcześniej i to rodzice  
i opiekunowie mają wpływ na zachowania swoich dzieci poprzez opiekę i wychowanie.  
 
Pani Krystyna Jopek – Przewodnicząca Sandomierskiej Rady Seniorów 
Powiedziała, w imieniu sandomierskich seniorów, że jest zbulwersowana niektórymi 
wypowiedziami Radnych. Podziękowała Burmistrzowi, że dostrzega problem osób starszych, 
które są odpychane na „boczny tor”. (…) 
Kontynuując powiedziała, że ma na myśli dwie osoby, które negatywnie wypowiadały się na 
temat adaptacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na przedszkole oraz dom dziennego 
pobytu dla seniorów. „Senior też ma jakieś prawa i należy mu się zaplecze gdzie mógłby 
przebywać pod opieką”.  
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poinformował, że głosy ad 
vocem będą zabierane  po wszystkich wypowiedziach mieszkańców.  
 
Pani Agnieszka Frańczek-Szczepanek – Radna Sandomierza 
Poinformowała, że interpelacje złoży na piśmie i odniosła się do wypowiedzi przedstawicielki 
Sandomierskich Seniorów stwierdzając, że nie przypomina sobie sytuacji aby ubliżyła 
seniorom, jej zdaniem żadna placówka oświatowa nie powinna być likwidowana.  
 
Pan Jacek Dybus – Radny Sandomierza 
Wnosi o likwidację przyczyn powstawania zapadlisk przy „kozich schodkach”. Wnosi 
ponownie o estetyczne wykonanie obudowy szaletu miejskiego przy ul. Podwale. Wnosi  
o likwidację dzikich zarośli przy ul. Staromiejskiej w kierunku kościoła Św. Jakuba. Zwrócił 
uwagę na uszkodzone ogrodzenie oraz słupy zabezpieczające przy placu zabaw na 
Gołębicach. Zaproponował, aby raz na kwartał odbierać od mieszkańców elektrośmieci.     
 
Pan Marceli Czewiński – Radny Sandomierza 
Odniósł się do poruszonego tematu budowy mostu na Wiśle w Sandomierzu. Przypomniał, że 
budowa mostu była planowana w Sandomierzu przez Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego, który podjął decyzję o przeniesieniu tej inwestycji do Połańca. Odbyło się 
szereg spotkań w tej sprawie ale niestety ze strony miasta uczestniczyło w nich  2 lub 3 
osoby.  
Radny opowiedział historię związaną z przygarnianiem zwierząt ze schroniska – „Były Radny 
wziął ze schroniska dla zwierząt psa. Następnie pies uciekł w czasie sylwestra z posesji  
i został złapany przez Straż Miejską i odwieziony do Schroniska. Właściciel psa chcąc go 
odebrać został poinformowany że powinien zapłacić karę finansową w wysokości 2000 zł. 
Jest to dziwne, ponieważ właściciel nie ma wpływu na sylwestrowe wystrzały. W takich 
sytuacjach przestraszone zwierzęta szukają schronienia i uciekają. Jeżeli to tak będzie 
funkcjonowało, to doprowadzi do tego, że właściciele złapanych psów nie będą chcieli 
odbierać ze schroniska”. 
 
Pan Andrzej Gleń – Radny Sandomierza 
Powiedział, że napisał interpelację w sprawie uszkodzonej lampy przy ul. Torowej  
i o potrzebie założenia lamp na ul. Zarzekowice. 
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Pan Robert Kurosz – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi: „Jeżeli będzie planowane spotkanie odnośnie rewitalizacji to 
prosi o poinformowani o takim spotkaniu”.  
„Pan z Gdańska, który przekazał działki w darowiźnie, niech to jeszcze przemyśli. Są 
problemy z wodą, z kanalizacją.” 
 
Pan Marcin Marzec – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi: o programie Sportowa Polska dotyczącym rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej. Wspominał o poprawie infrastruktury sportowej przy Szkole 
Podstawowej Nr 1.  Poprosił o przeanalizowanie możliwości dofinansowania zadaszenia 
boiska przy tej szkole. 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Wskazał że było to analizowane. 
 
Pan Piotr Majewski – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi: Poprosił o ponowne przeanalizowanie możliwości usytuowania 
wiaty przystankowej na ul. Cieśli na wysokości bloku nr 9. Pisał interpelacje i dowiedział się 
że nie ma na to środków finansowych. Środki na remont ul. Cieśli i ul. Maciejowskiego 
zostały zdjęte, więc można zrobić przynajmniej tą wiatę przystankową.  
 
Pan Andrzej Bolewski – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi, że są przygotowywane programy unijne, zwrócił uwagę na 
potrzebę uruchomienia komunikacji miejskiej do Koćmierzowa - Prawobrzeżnego. 
Propozycja trasy linii autobusowej to: od strony ul. Lwowskiej i  ul. Warszawskiej.  
 
Pan Andrzej Lebida – Radny Sandomierza 
Powiedział, między innymi o wniosku proboszcza z parafii Św. Pawła o dotację na wykonanie 
alejki cmentarza Św. Pawła, który pozostał bez reakcji i odpowiedzi. Cmentarze w mieście 
powinny być traktowane równo. Powiedział też o potrzebach związanych z alejkami  
w Piszczelach oraz ciągiem pieszo-jezdnym do ul. Tatarskiej. Dla turystów i mieszkańców 
będzie to udogodnienie. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta  
Zwrócił się z zapytaniem, czy pociąg z Rzeszowa do Sandomierza będzie kursował, jaka jest 
możliwość umieszczenia w harmonogramie odśnieżania dodatkowych ulic. Przypomniał, że 
znane są terminy obchodów rocznic np. „Żołnierzy Wyklętych” i innych niepodległościowych. 
Zapytał, czy te uroczystości patriotyczne mogłyby się odbywać wspólnie. 
 
(Z posiedzenia sesji Rady Miasta wyszli Radni: Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Andrzej 
Anwajler, Andrzej Bolewski. Rada Miasta obraduje w 17 – osobowym składzie.) 
 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 
Powiedział, między innymi, że odbyło się spotkanie organizacyjne ze wszystkimi służbami 
odnośnie organizacji uroczystości patriotycznych. Wszystkie sprawy były tam omawiane. 
Jeżeli komuś nie odpowiada wspólne obchodzenie uroczystości, to organizuje je odrębnie i to 
jest jego wola.  
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Pociąg Rzeszów - Sandomierz będzie uruchomiony od września, są też  szanse na kolejne 
pociągi. 
Sprawę odśnieżania ulic przekaże „służbom”.  
Pojawiła się oferta, aby budynek dworca kolejowego przekazać na rzecz miasta pod 
warunkiem zachowania jego części dla celów kolejowych. „Teraz od nas zależy, czy budynek 
przejmiemy i na co go przeznaczymy. Zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie 
koncepcji na ten temat, chociaż niektórzy Państwo Radni też krytykują ten pomysł”. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta  
Zwrócił uwagę na utrudnienia jakie napotykają kierowcy autobusów przy wykonywaniu 
manewru wjazdu i wyjazdu z nowego dworca autobusowego. 
 
Mieszkanka Sandomierza 
Poddała propozycję zagospodarowania dworca PKP na potrzeby „obrony cywilnej”.  
 
Ad. 29 
Zamknięcie obrad. 
 
Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził wyczerpanie porządku obrad 
i zamknął LIII sesję Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
      Piotr Chojnacki 
 
                    Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
 
 
 
Protokołowała: Renata Tkacz –  
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

 
 
 
 
*) 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 

 
 
 
 


