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Protokół  Nr 34 
z XXXIV sesji Rady Miasta Sandomierza 

6 listopada 2013  roku - Ratusz 
 
Godz. rozpoczęcia sesji Rady Miasta Sandomierza – 10.00 
Godz. zakończenia  sesji – 12.10 
 
Sesji przewodniczył  Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 
                 Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył 
XXXIV sesję Rady Miasta Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym, 
między innymi: Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza, Pana Marka 
Bronkowskiego – Zastępcę Burmistrza Sandomierza, Pana Cezarego Gradzińskiego – 
Skarbnika Miasta, dyrektorów podległych i  współpracujących  z Urzędem Miasta  jednostek, 
Mieszkańców Sandomierza, Przedstawiciela Wyższej Szkoły Humanistyczno - Przyrodniczej, 
Dziennikarzy prasy i radia oraz Państwa Radnych. 
 
W sesji uczestniczyli również : 
Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa  
Pani Barbara Rożek– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 
Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego  Centrum Kultury    
            
                       W  posiedzeniu XXXIV sesji Rady Miasta Sandomierza udział wzięło 19 
Radnych  Miasta Sandomierza  - jak w załączonej Liście obecności.  
Radni – Pan Krzysztof Niżyński i Pan Michał Saracen – usprawiedliwili swoją nieobecność. 
                  Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - na podstawie listy 
obecności stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza jest władna podejmować uchwały.   
 
Ad. 2 
Powołanie sekretarza obrad. 
 
 Przewodniczący Rady Miasta - Pan  Marceli Czerwiński - poprosił o dokonanie 
wyboru sekretarza dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
 
Pan Ryszard Lewandowski  
 
Zaproponował kandydaturę Radnego - Pana Marka Jaremy. 
 
Radny – Pan Marek Jarema – wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad i wobec 
braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - poddał pod 
głosowanie w/w kandydaturę: 
Wynik głosowania:  17 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba  „wstrzymała  się” (Radny – Pan Zbigniew 
Rusak – spóźnienie usprawiedliwione) 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Marek Jarema został sekretarzem dzisiejszych obrad.  
 
Ad. 3                             
Przyjęcie Porządku obrad sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marceli Czerwiński - przystępując do realizacji kolejnego 
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punktu  Porządku obrad zapytał o ew. wnioski dotyczące przedstawionego Porządku obrad  
XXXIV sesji Rady Miasta.  
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
- Poprosił o wprowadzenie do Porządku obrad dzisiejszej sesji projektu  uchwały w sprawie 
zmian w budżecie Miasta na 2013 rok. 
- Uzasadnił potrzebę podjęcia w/w uchwały. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta - powiedział, że: 
- Wszyscy Państwo Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  na 2013 
rok.. 
- W/w projekt uchwały został zaopiniowany przez komisje merytoryczne. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta, w związku z brakiem kolejnych 
zgłoszeń, poddał pod głosowanie zgłoszony przez Burmistrza wniosek o wprowadzenie do 
Porządku obrad dzisiejszej sesji punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
miasta za 2013 rok. 
 
Wynik głosowania: 18  „za”,  0 „przeciw”,  0  „wstrzymujących  się” od głosu, (Pan Zbigniew 
Rusak – spóźnienie  usprawiedliwione) 
Rada Miasta wyraziła zgodę na rozszerzenie Porządku obrad XXXIV sesji Rady Miasta  
o punkt o treści: „Podjęcie uchwały  w sprawie  zmian w budżecie na 2013 rok.” 
 (kolejne punkty Porządku obrad otrzymują pozycję o numer wyższą) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
- Poddał pod głosowanie Porządek obrad XXVII sesji rozszerzony o w/w projekt uchwały w 
punkcie 11. (W konsekwencji pozostałe punkty począwszy  od 11. do 21. przyjmują pozycję o 
numer wyższą : dotychczasowy  punkt 11→ 12. →13. → 14→15 …………. 
……..21. → 22. Zamknięcie obrad.) 
 
  Wynik głosowania: 18  „za”,  0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących   się” od głosu, (Pan 
Zbigniew Rusak – spóźnienie  usprawiedliwione) 
 
- Stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta Porządku obrad XXXIV sesji Rady Miasta – jak 
niżej:  
 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
 2. Powołanie sekretarza obrad. 
 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 4. Przyjęcie Protokołu z XXXIII  sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta ( w tym  o złożonych   
      Oświadczeniach majątkowych) 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania Miejscowego Planu  
     Zagospodarowania Przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Szpital” w Sandomierzu.  
    (Wniosek Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady  
    Miasta Sandomierza) 
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/322/2009 Rady Miasta Sandomierza  
     z dnia 30 lipca 2009   w sprawie  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów.    
      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
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 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania  dotacji celowej Społecznemu Komitetowi  
     Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą  
      „Remont nagrobka w  sektorze III nr 63 oraz nagrobka „Folców” w sektorze IV nr 25 na  
     Cmentarzu Katedralnym  w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko – Katolickiej Parafii  
     Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą  
     „Sandomierz – modernizacja napędu   elektrycznego trzech dzwonów w zabytkowej  
     dzwonnicy katedralnej” (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2013 roku  (Wniosek  
      Burmistrza Sandomierza) 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2013 roku  (Wniosek  
      Burmistrza Sandomierza) 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu miasta na 2013  
      rok.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
      Sandomierz na lata   2013 - 2026      (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy ul.  
      Przemysłowej  w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska „Mój Rynek” przy  
      Pl.3 Maja w Sandomierzu (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  ceny za odprowadzanie ścieków opadowych 
      i roztopowych z powierzchni  zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji  
      deszczowej  i ogólnospławnej na terenie Miasta Sandomierza na okres od 1 stycznia 2014  
      roku do 31 grudnia 2014 roku. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
17. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  
      niepublicznych podmiotów oświatowych oraz  zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich  
      wykorzystywania. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
18. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
      Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2014 – 2020.   (Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
19. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji  zadań oświatowych w Sandomierzu w roku szkolnym  
      2012/2013. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
20. Komunikaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o  działaniach  
      podejmowanych  w okresie międzysesyjnym oraz Informacja dotycząca Oświadczeń  
      majątkowych  złożonych przez Radnych Miasta Sandomierza.  
21. Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
22. Zamknięcie obrad. 
         
Ad. 4     
Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
 
Pan Marceli Czerwiński  - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - powiedział, że  
- Protokół z XXXIII sesji Rady Miasta Sandomierza był wyłożony do wglądu w biurze Rady 
Miasta i nie zgłoszono uwag do jego  treści. 
- Prosi o ew. wnioski, uwagi dotyczące protokołu. 
- Z uwagi na brak zgłoszeń poddaje pod głosowanie przyjęcie Protokołu z XXXIII sesji Rady 
Miasta Sandomierza. 
 W wyniku głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” od głosu, Radny – 
Zbigniew Rusak – spóźnienie usprawiedliwione) 
  Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził przyjęcie Protokołu  
z  XXXIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
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Ad. 5 
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – przedstawił informację o bieżących sprawach 
Miasta z realizacji zadań w okresie od 24 września 2013 roku do 6 listopada 2013 roku  

 
Panie Przewodniczący,  

Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, 
wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady 
Miasta Sandomierza, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, 
wynikaj ące z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach 
upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:  
1. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które 
są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miasta Sandomierza.                                                                                    
2. wydawałem akty normatywne, tj.:  14 zarządzeń organu gminy w sprawach dotyczących 
zmian budżetu gminy na 2013. 
3. wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej - w tym 
okresie wydałem łącznie 2. 

 
Wydział Techniczno – Inwestycyjny 

. 

1. Trwają prace projektowe dla zadania pn.: Przebudowa ul. 11 Listopada. 

2. W dniu 31.10.2013r., podpisana została umowa z Urzędem marszałkowskim Kielce na 
dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej 
w Sandomierzu prawobrzeżnym”(rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy). 

3. Zostały zakończone prace projektowe dla zadania pn.: „Przebudowa Miejskiej 
Biblioteki Publicznej”.  

4. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa drogi lokalnej od drogi krajowej 77 (Lwowska bis) do SBM Sandomierz i 
terenów przemysłowych”. 

5. W dniu 02.10.2013r., dokonano odbioru Przedszkola nr 5 w Sandomierzu przy ul. 
Portowej (09.10.2013r - uzyskano pozwolenie na użytkowanie). 

6. Zostały zakończone prace projektowe dla zadania pn.:  Projekt elewacji budynku przy 
Placu Poniatowskiego 3. Złożony został wniosek o pozwolenie na wykonanie remontu 
elewacji budynku. 

7. Trwa rozliczanie zadania pn.: „Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach w 
obszarze Starego Miasta w Sandomierzu”. 

8. 30.09.2013 zamontowano kontener – pomieszczenie dla obsługi kontenera sanitarnego 
na Bulwarze Piłsudskiego w Sandomierzu. 

9. Na ukończeniu są prace remontowe w pomieszczeniach Miejskiego Stadionu 
Sportowego w Sandomierzu. 

10. Trwa procedura przetargowa na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Gołębickiej i 
Topolowej. 
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11. Rozpoczęto prace polegające na aktualizacji dokumentacji projektowej dla 
przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 ul. Lubelska w S-rzu 
od km 0+061,10 do km. 1+80707”. 

 
Wydział Spraw Obywatelskich  

 
1. Przeprowadzono kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej w 2012 roku 

dla Caritas Diecezji Sandomierskiej na realizację zadania pn. „Świadczenie nieodpłatnych 
usług medycznych i pielęgnacyjnych na rzecz osób chorych, samotnych, 
niepełnosprawnych i w podeszłym wieku";  

2. Przeprowadzono kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej w 2012 roku 
dla Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „TRATWA” na 
realizację zadania pn. „Prowadzenie w ramach warsztatów terapii zajęciowej programów 
integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem”;  

3. Zorganizowano wspólnie z SCK „Festiwal Łagodności – Bezalkoholową ucztę z 
piosenką”; 

4. Przeprowadzono akcję szczepień przeciwko grypie dla emerytów i rencistów z terenu 
Sandomierza; 

5. Współorganizowano Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie; 
6. Wydano 4 decyzje w sprawie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; 
7. Na bieżąco realizowano zadania wydziału. 

 
 Wydział Nadzoru Komunalnego  
 

1. Zakupiono 3szt. parkomatów oraz zainstalowano przy ul. Kościuszki, Mariackiej oraz 
Pl. Poniatowskiego, 

2. Wykonano parking przy ul. Żółkiewskiego 3c, 
3. Wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach gruntowych, 
4. Wykonano remont oświetlenia w obrębie targowiska „Mój Rynek”, 
5. Dokonano montażu wraz z utwardzeniem ozdobnego pierścienia przy Pl. 

Poniatowskiego, 
6. Podpisano umowę na zakup wiat przystankowych. 

 
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieżąco. 
 

 
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
       

1. w zakresie obrotu nieruchomościami:  
-   zawarto 1 umowę notarialną sprzedaży nieruchomości – ul. Żeromskiego 
 

2. w zakresie dzierżawy nieruchomości:  
- wystawiono 176 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierżawę gruntów pod 

działalnością, 
- wydano 7 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 
- zawarto 1 porozumienie o rozwiązaniu umowy dzierżawy gruntu  
 

3.   w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej 
       - wydano 5 decyzji podziałowych na wniosek właścicieli nieruchomości, 
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       - wydano 1 decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomosci  
       - wydano 1 decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej 
     
4. w zakresie użytkowania wieczystego: 
     - przygotowano 12 oświadczeń w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego 
 
5. w zakresie rolnictwa: 

- wydano 23 decyzje o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

  
Wydział Finansowy 

1. Podpisano z 2 zobowiązanymi umowy cyw. -pr. i 6 decyzji ulgi podatkowe. 
2. Wystawiono 230 wniosków do bazy CEPIK w celu ustalenia właścicieli pojazdów, 

którzy nie uiścili opłaty parkingowej, 
3. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych dot. zobow. - opłata parkingowa, 
4. Wystawiono 401 upomnień z zajęcia pasa drogowego (opłata parkingowa), 
5. Wystawiono 964 upomnienia dot. zaległości podatkowych, 
6. Wysłano 213 wezwań przesądowych dot. zaległego czynszu najmu lokali 

mieszkalnych i użytkowych, 
7.  Wysłano 83 postanowienia  - wezwania m.in. do uzupełnienia braków formalnych 

podania, złożenia deklaracji  podatkowej, oraz przedłożenia dokumentów niezbędnych 
do rozpatrzenia podania, 

8. Wystawiono 125 decyzji ustalających  - po zmianach. 
9. Wobec 4 podatników wszczęto postępowanie podatkowe, 
10. Wysłano 51 informacji na temat zarachowań i przerachowań wpłat,. 
11. Wydano 262 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku 

rolnego, oraz o niezaleganiu w podatkach. 
12. Przekazano 6 spraw do zespołu radców prawnych aby skierować do sądu. 

 
Wydział  Zamówień Publicznych  
 
Postępowania ogłoszone: 
 

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej i Gołębickiej  
w Sandomierzu – otwarcie ofert – 08.11.2013r., g. 10.30 
 

Postępowania w trakcie opracowywania: 
1. Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym. 

Podpisane umowy: 
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 

Gminie Miejskiej Sandomierz – umowa z PGKiM w Sandomierzu Sp. z o. o. 
podpisana 01.10.2013r. 

 
Unieważnione postępowania: 

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej i Gołębickiej  
w Sandomierzu 
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 Referat Oświaty  
 
 W okresie między sesjami zakończono realizację rządowego programu „Wyprawka 
Szkolna”, którym objęci zostali znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej uczniowie 
sandomierskich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz uczniowie niepełnosprawni 
ze szkół gimnazjalnych. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 96.490, 23 zł. W 
programie uczestniczyło 350 uczniów, a wszystkie środki finansowe na ten cel pochodziły z 
budżetu państwa. 
      17 października 2013 roku odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej,     
podczas których wręczone zostały nagrody Burmistrza Sandomierza dla sześciu dyrektorów i 
jedenastu nauczycieli szkół i przedszkoli a pięcioro nauczyciel , którzy w sesji letniej uzyskali 
stopień nauczyciela mianowanego, złożyło uroczyste ślubowanie. 
  Zakończone zostały następujące zadania remontowe: 

-  remont sal zajęć w Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 15.251, 84 zł., 
- remont i naprawa wspólnego boiska wielofunkcyjnego oraz montaż siatki 
zabezpieczającej okna w sali gimnastycznej na  kwotę 14.128, 08 zł. (w tym 7.770, 44 
zł. zapłaciła Gmina Miejska Sandomierz, a 6.357,64 zł. zapłacił Powiat 
Sandomierski),  
- docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej w elewacji budynku Gimnazjum 
Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Cieśli 2 – wartość zadania wyniosła 190.233, 37 zł. 
 i była realizowana w 90% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   
 i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

 
Referat Kultury, Sportu i Promocji 
 
Kultura 

1) 27.09.2013 r. – „Czarne światło” - wernisaż wystawy autorstwa Marka Radke, którego 
twórczość sytuuje się na pograniczu malarstwa, rzeźby i instalacji, artysta od lat 
tworzy obiekty trójwymiarowe, w swej stylistyce wywodzące się z tradycji 
konstruktywizmu; podstawową cechą, a jednocześnie głównym walorem jego pracy 
twórczej jest duża wrażliwość kolorystyczna, miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA, 

2) 27.09.2013 r. – Koncert zespołu „ROXTA” – impreza muzyczna; repertuar grupy 
„ROXTA” stanowią przebojowe piosenki autorskie, oparte na mocnych, rockowych 
riffach gitarowych, jako support wystąpiła grupa „Deceit of Idle”, miejsce: Klub 
„Lapidarium”,  

3) 09.2013 r. – „Powrót do tradycji winiarskich Ziemi Sandomierskiej” – cykl pokazów 
na temat uprawy winorośli, a także wyrobu wina z soku gronowego, spotkania 
prowadzili specjaliści w dziedzinie uprawy winorośli – dr Magdalena Kapłan, dr 
Janusz Suszyna oraz Marceli Małkiewicz, właściciel Winnicy Sandomierskiej  
w Górach Wysokich, sekretarz Stowarzyszenia Sandomierskich Winiarzy, szkolenia 
zostały zorganizowany przez Towarzystwo Naukowe Sandomierskie w ramach 
projektu „Powrót do tradycji winiarskich Ziemi Sandomierskiej”, miejsce: Winnica 
św. Jakuba w Sandomierzu,  

4) 28.09.2013 r. – „Po ryby Polacy” – piknik rodzinny, w ramach imprezy odbyły się: 
wystawa ryb słodkowodnych, degustacje potraw rybnych, warsztaty rysowania 
piaskiem, lepienia w glinie, konkurencje sportowe, występy artystyczne oraz liczne 
konkursy z nagrodami, głównym celem imprezy było przybliżenie programu 
dotowanego z funduszy Unii Europejskiej "Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", impreza pozwoliła 
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również na skuteczną popularyzację spożycia ryb oraz produktów rybnych; muzyczną 
atrakcją wieczoru był koncert Jacka Stachurskiego, który wraz z zespołem 
przypomniał zebranym swoje największe przeboje, miejsce: Bulwar nad Wisłą, 

5) 10.2013 r.  – „Trochę kultury – uczymy się razem” - kampania społeczna dotycząca 
komunikacji społecznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, w ramach akcji 
w miejscach użyteczności publicznej rozprowadzana była ulotka „Jak do nas mówić” 
z wybranymi zasadami komunikacji osób zdrowych z niepełnosprawnymi 
intelektualnie oraz plakaty informujące o kampanii wykorzystujące wizerunek 
znanego aktora Andrzeja Seweryna, który aktywnie zaangażował się w popularyzację 
kampanii; od 8 do 12 października odbyły się spotkania osób niepełnosprawnych 
intelektualnie z uczniami sandomierskich szkół gimnazjalnych i średnich, tematem 
rozmów była komunikacja i kultura zachowania wobec osób niepełnosprawnych; 
zwieńczeniem kampanii społecznej była otwarta debata, która miała miejsce 25 
października br. w sandomierskim Ratuszu, uczestnicy debaty mówili o relacjach 
społecznych, które zachodzą na polu komunikacji z osobami niepełnosprawnymi w 
różnych sytuacjach ich codziennego życia; głównymi gośćmi debaty były osoby 
niepełnosprawne intelektualnie z Ośrodka Radość Życia i Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Sandomierzu, które uczestniczyły czynnie w debacie, oceniając 
podjętą kwestię z własnej perspektywy, 

6) 12.10.2013 r. – Uroczystość wręczenia aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta Sandomierza prof. Stanisławowi Adamczakowi - galę w historycznych murach 
Zamku Królewskiego rozpoczął Chór Katolickiego Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego wykonując utwór o Królewskim Mieście, następnie Ewa Kondek 
– Zastępca Burmistrza Sandomierza odczytała wszystkim zebranym wniosek 
Burmistrza Sandomierza o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza, 
przybliżając również sylwetkę oraz liczne zasługi profesora dla Sandomierza, 
następnie Marceli Czerwiński Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza odczytał 
tekst Uchwały Nr XXVII/286/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2013 
roku w sprawie nadania w/w tytułu prof. Adamczakowi, w kolejnej odsłonie 
uroczystości Krzysztof Burek – Wiceprezes Towarzystwa Naukowego 
Sandomierskiego wygłosił laudację, w której zaznaczył, iż prof. Adamczak jest 
piętnastą osobą uhonorowaną tym chwalebnym tytułem i pierwszym 
sandomierzaninem, który urodził się i wychował w Królewskim Mieście, następnie 
Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza w asyście Zastępcy Burmistrza  
i Przewodniczącego Rady Miasta wręczył szanownemu profesorowi akt nadania tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza; w swoim wystąpieniu prof. Adamczak 
przywołał wspomnienia związane z latami dzieciństwa, wczesnej młodości, 
działalności w Związku Harcerstwa Polskiego, mówił również o swoich wielkich 
pasjach, reminiscencje związane z Sandomierzem ilustrował fotografiami 
pochodzącymi z rodzinnego archiwum, 

7) 12.10.2013 r. - "Myśleć sercem - papieskie inspiracje" – spektakl słowno-muzyczny, 
motywem przewodnim koncertu były słowa zaczerpnięte z homilii Ojca Świętego 
Jana Pawła II, podczas spektaklu znany artysta sceniczny Dariusz Jakubowski 
przedstawił swoją interpretację wybitnych tekstów Papieża Polaka na temat wolności, 
wiary, nadziei, piękna, miłości oraz patriotyzmu, w oryginalną formę tego 
niezwykłego koncertu doskonale wpisali się towarzyszący aktorowi artyści – 
sopranistka Katarzyna Thomas oraz fortepianista Piotr Szafraniec, którzy dokonali 
muzycznej interpretacji dzieł wielkich kompozytorów, miejsce: Zamek sandomierski, 

8) 12.10.2013 r. - Jubileusz 55-lecia istnienia Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących w Sandomierzu - w uroczystościach wzięli udział absolwenci, 
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nauczyciele oraz uczniowie tej placówki oraz zaproszeni goście, wśród nich 
przedstawiciele władz samorządowych, obchody jubileuszowe rozpoczęła uroczysta 
msza św. w kościele św. Pawła; po nabożeństwie wszyscy uczestnicy skierowali kroki 
w stronę budynku szkoły, gdzie kontynuowane były uroczystości rocznicowe; część 
oficjalną rozpoczęła Krystyna Kobylakiewicz dyrektor „Budowlanki”, która w swym 
wystąpieniu przypomniała historię szkoły, opowiedziała o wszelkich zmianach, jakie 
placówka przeszła w ostatnich latach oraz o sukcesach jej uczniów  i absolwentów, w 
dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy niejednokrotnie 
podkreślali dorobek szkoły, wspominali dawnych nauczycieli, gratulowali 
dotychczasowych osiągnieć oraz życzyli spełnienia zamierzeń na przyszłość, na 
zakończenie części oficjalnej, byli i obecni uczniowie Jubilatki zaprezentowali 
program artystyczny, obchody jubileuszowe zakończył uroczysty bal, zorganizowany 
w murach szkoły.  

9) 14-18.10.2013 r. - „Planowanie kariery – drogą do sukcesu życiowego i zawodowego” 
- cykl spotkań i warsztatów, które odbyły się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 
Kariery w Młodzieżowym Centrum Kariery w Sandomierzu, warsztaty miały na celu 
zainspirowanie młodych ludzi do podjęcia refleksji na temat własnej przyszłości, 
poprzez udział w różnych ćwiczeniach młodzież mogła zapoznać się z nowoczesnym 
podejściem do zagadnienia kariery oraz sposobami jej planowania, w zajęciach licznie 
uczestniczyła młodzież z sandomierskich szkół: z Gimnazjum nr 1 oraz z 
Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych, 

10) 15.10.2013 r. - Otwarcie Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu pod 
patronatem ekipy serialu Ojciec Mateusz –  symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali 
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Krzysztof Nitkiewicz Ordynariusz Diecezji 
Sandomierskiej, Ksiądz Prałat Marian Subocz Dyrektor Caritas Polska, Kazimierz 
Kotowski Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Krzysztof Grabowski 
Prezes Grupy Filmowej Baltmedia i Producent Wykonawczy serialu Ojciec Mateusz 
oraz Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza, kiedy bramy przedszkola zostały 
oficjalnie otwarte odsłonięto tablicę symbolizującą patronat ekipy serialu „Ojciec 
Mateusz”, to zadanie przypadło w udziale aktorom Kindze Preis, Arturowi 
Żmijewskiemu, Michałowi Pieli odtwórcom głównych ról w serialu i producentowi 
Krzysztofowi Grabowskiemu, którzy przyczynili się do odbudowy przedszkola 
zniszczonego podczas powodzi w 2010 r., następnie wszyscy zebrani przenieśli się do 
wnętrza budynku, gdzie J. E. Ks. Bp dr Krzysztof Nitkiewicz dokonał poświęcenia 
murów nowej placówki, w dalszej części uroczystości swoje przemówienia wygłosili 
dostojni goście uroczystości; przy okazji tak ważnego wydarzenia dla Sandomierza, 
Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza wręczył wyróżnienie „Bene Meritus” w 
formie sandomierskiego klucza Kindze Preis - Natalii Borowik z serialu „Ojciec 
Mateusz”, której gra aktorska przyczynia się do promowania miasta i uwydatniania 
jego pozytywnego charakteru na arenie ogólnopolskiej; artystycznych wrażeń na 
najwyższym poziomie dostarczyły dzieci, występ, który zaprezentowały 
sandomierskie przedszkolaki nawiązywał do fabuły serialu „Ojciec Mateusz”, 

11) 17.10.2013 – „Dzień Edukacji Narodowej” – podczas uroczystości Jerzy Borowski 
Burmistrz Sandomierza złożył wszystkim nauczycielom wyrazy szacunku i uznania za 
ogromny trud pracy włożony w wychowywanie najmłodszego pokolenia 
sandomierzan, gospodarz Miasta wręczył również awanse zawodowe oraz nagrody dla 
wyróżniających się nauczycieli, nagrody oraz wyróżnienia wręczyli również 
dyrektorzy przedszkoli i szkół, zwieńczeniem uroczystości było przedstawienie 
słowno-muzyczne w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Sandomierzu, miejsce: Dom Katolicki w Sandomierzu, 
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12) 18-20.10.2013 r. – Festiwal Łagodności – na sandomierskiej scenie w ramach 
wydarzenia wystąpiły trzy wyjątkowe artystki prezentując refleksyjno-nostalgiczny 
materiał muzyczny, który doskonale wkomponował się w atmosferę jesieni; w piątek, 
18 października na scenie Katolickiego Domu Kultury wystąpiła Renata Przemyk na 
czele formacji „Akustic Trio”, wokalistka zaprezentowała repertuar pełen poetyckich 
uniesień i melodyjnych zwrotów muzycznych; sobotni koncert upłynął pod znakiem 
jazzu, bowiem miał miejsce występ utalentowanej, młodej wokalistki Moniki Borzym 
z zespołem, ciepłe i unikatowe brzmienie głosu piosenkarki sprawiło, że widownia 
przeniosła się do świata kojących i łagodnych meandrów jazzowych; ostatni koncert  
z festiwalowego cyklu odbył się w kościele św. Jakuba, gdzie wystąpiła Violetta 
Brzezińska z zespołem, artystka zaprezentowała poetycki repertuar, którego teksty  
w znacznej mierze przepełnione były refleksją nad sensem ludzkiej wędrówki po 
ziemi, a także nad wyborami, których codziennie musi dokonywać człowiek, 

13) 20.10.2013 r. - Delegacja z Solecznik z wizytą w Sandomierzu - głównym motywem 
spotkania przedstawicieli władz samorządowych litewskiego miasta Solecznik  
z władzami nadwiślańskiego miasta było omówienie możliwości rozszerzenia 
dotychczasowej współpracy pomiędzy oba miastami; wspólne działania 
zapoczątkowane zostały w 2001 roku przez Marka Rożka, ówczesnego Wicedyrektora 
Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu, z jego 
inicjatywy nawiązana została współpraca między PZSE w Sandomierzu a Polską 
Szkołą Średnią im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach; podczas spotkania w Ratuszu, 
Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza przypomniał zebranym o łączącej oba 
miasta współpracy oraz wspomniał o możliwości jej poszerzenia na cały rejon 
solecznicki, z kolei Zdzisław Palewicz – mer miasta Soleczniki, mówił o podjęciu 
współpracy gospodarczej, dzięki której wzrośnie możliwość inwestycji w regionie 
przez niego zarządzanym, 

14) 20.10.2013 r. – Rekonstrukcja "Bitwy Narodów" - przedstawiciele Chorągwi 
Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej i Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego 
występując w barwach 2 pułku Ułanów Księstwa Warszawskiego, wzięli udział  
w uroczystościach 200-lecia "Bitwy Narodów" pod Lipskiem (Niemcy); istotnym 
elementem uroczystości była wielka inscenizacja bitwy pod Lipskiem, wzięło w niej 
udział około 6.500 rekonstruktorów z całej Europy; sandomierscy kawalerzyści 
wystąpili w składzie: Andrzej Bury - szef kawalerii, Maciej Bury - porucznik 
(dowódca oddziału na polu bitwy), Konrad Gut, Krzysztof Dyk, Bartłomiej Szeląg, 
Jacek Styrna, Mirosław Kuśmierz oraz Karol Bury pełniący funkcje kwatermistrza; 
doskonale wyposażony i umundurowany oraz świetnie wyszkolony oddział kawalerii 
sandomierskiej wzbudził podziw i uznanie doświadczonych rekonstruktorów 
europejskich, jak również około 70.000 widzów, 

15) 24.10.2013 r. – „Byli wśród nas” -  spotkanie poświęcone sylwetce Leona 
Wilkońskiego – społecznika, regionalisty, pasjonata starożytności i pierwszego 
kustosza sandomierskiego Muzeum,  przybyli na „wieczór wspomnień” goście, mieli 
okazję poznać niezwykłą postać; w bogato ilustrowanej fotografiami i dokumentami 
opowieści, kustosz Muzeum Okręgowego Jolanta Smuniewska nakreśliła drogę 
zawodową i działalność społecznikowską oraz przedstawiła zainteresowanie 
prehistorią i numizmatyką „sandomierskiego kustosza”, miejsce: Zamek sandomierski,  

16)  25.10.2013 r. - "Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły” – spotkanie 
policjantów, strażaków oraz ratowników medycznych z uczniami klas pierwszych 
szkół podstawowych z całego powiatu sandomierskiego, akcja ma na celu przede 
wszystkim przekazanie dzieciom, w czytelny sposób, zasad bezpieczeństwa na drodze 
i podczas zabaw oraz zasad zdrowego odżywiania oraz prowadzenia higienicznego 



 11

trybu życia; maluchy z wielkim zainteresowaniem podziwiały sprzęt oraz odzież 
ochronną, używane przez strażaków podczas działań ratowniczo – gaśniczych,  
w części artystycznej jeż Edek w towarzystwie wielkiego podróżnika Wojciecha 
Stachurskiego porwał najmłodszych do zabawy piosenkami i opowieściami o dalekich 
podróżach, miejsce: Dom Katolicki w Sandomierzu, 

17) 25.10.2013 r. – „Impresje” – otwarcie wystawy malarstwa Marzeny Balewskiej; 
artystka uzyskała dyplom w 1981 r. na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie  
w pracowni prof. Juliusza Janiaka, zajmuje się rysunkiem, grafiką  i malarstwem; 
przygotowała 24 wystawy indywidualne i brała udział w ponad 120 wystawach 
zbiorowych, miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 

18) 26.10.2013 r. – „W Baśni Stronie” – prelekcja Jana Pieszczachowicza (krytyka 
literackiego i publicysty) o poezji Jerzego Harasymowicza; poeta należał do tzw. 
pokolenia "Współczesności", zadebiutował w 1953 roku, publikując wiersze i prozę 
poetycką w "Życiu Literackim", jego pierwszym tomikiem były wydane w 1956 roku 
„Cuda”, publikował również na łamach m.in. "Twórczości", "Tygodnika 
Powszechnego" i "Dziennika Polskiego"; z poezji Jerzego Harasymowicza wywodzi 
się termin kraina łagodności, miejsce: Ratusz sandomierski,  

19) 29.10.2013 r. - "Sobibór- Pamięć nie zna przedawnienia"  
  - dwa spotkania z dr. Markiem Bemem z okazji 70. rocznicy wybuchu bohaterskiego 
Powstania w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze; prelegent jest absolwentem 
etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego i historii UMCS, doktorem nauk 
humanistycznych z zakresu historii najnowszej, autorem kilkudziesięciu artykułów  
i opracowań z zakresu etnografii, historii, muzealnictwa i wiedzy o Holocauście, 
miejsce: Zamek sandomierski, Ratusz sandomierski, 

20)  31.10.2013 r. – „Zaklinanie słowem” – koncert poświęcony pamięci Marka 
Sochackiego – piosenkarza, autora tekstów, barda oraz wieloletniego opiekuna 
Sandomierskiego Studia Piosenki, w koncercie wzięli udział podopieczni 
Sandomierskiego Studnia Piosenki, miejsce: kino „Starówka”. 

  
Sport 
 

1) 20.10.2013 r. - Festiwal Latawca – jesienna impreza rekreacyjna, w programie 
wydarzenia znalazły się m.in.: pokazy modeli latających, pokaz bitwy powietrznej 
oraz konkurs na najpiękniejszy latawiec, dodatkową atrakcją festynu był udział 
motolotniarzy, którzy chętnie prezentowali swój sprzęt oraz opowiadali uczestnikom 
o powietrznej pasji; wśród najmłodszych uczestników konkursu na najpiękniejszy 
latawiec pierwsze miejsce zajęła Karolina Bułdyś, w kategorii klas I - III szkoły 
podstawowej najwyżej oceniono model należący do Krzysztofa Sieranta, w kategorii 
klas IV-VI pierwsze miejsce przypadło Michałowi Kotajnemu, w najstarszej grupie 
uczestników zwyciężył Mateusz Doczekalski, wszyscy uczestnicy „Festiwalu 
Latawca” otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś zwycięzcy poszczególnych kategorii 
upominki rzeczowe, miejsce: Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego, 

2) 24-25.10.2013 r. - Wojewódzki Turniej Siatkarskich Ośrodków Szkolnych - 
Sandomierz został w tym roku wyróżniony przyznaniem możliwości zorganizowania 
tego turnieju i pełnił zaszczytną funkcję gospodarza, który podejmował drużyny 
S.O.S.-u z Kielc i z Ostrowca Świętokrzyskiego; tegoroczna formuła turnieju 
przewidywała dwudniowe zmagania: w pierwszym dniu odbywały się wyłącznie 
próby techniczne, w drugim dniu natomiast przewidziane były mecze dla każdego 
rocznika, które wyłonić miały najlepszy ośrodek w województwie; najwięcej emocji 
dostarczył drugi dzień turnieju, czyli konfrontacja drużyn, rywalizacja odbywała się 
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systemem „każdy z każdym” dla każdego rocznika, a każdy mecz składał się z trzech 
setów, pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt z rocznika 2000 zajął zespół Kielc, 
drugie z Sandomierza, natomiast trzecie z Ostrowca Świętokrzyskiego; w potyczkach 
klas drugich najlepsza okazała się drużyna z Sandomierza, drugie miejsce zdobyła 
drużyna z Ostrowca Świętokrzyskiego, a na trzeciej lokacie uplasowała się drużyna  
z Kielc, miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa w Sandomierzu, 
   

Promocja 
 

1) 10.2013 r. - Wysoka lokata Sandomierza w konkursie „Polskie Oskary Sportowe 
2013” - Urząd Miejski w Sandomierzu uzyskał bardzo dobre II miejsce  
w ogólnopolskim konkursie „Polskie Oskary Sportowe 2013”, miasto Sandomierz 
zostało wyróżnione za zgłoszony projekt „Dr Jacek Łabudzki – Ambasador 
Sandomierskiego Sportu,  

2) 10.10.2013 r. – Statuetka VIP-a 2013 dla miasta Sandomierza - podczas uroczystości 
10-lecia magazynu VIP miasto Sandomierz otrzymało statuetkę w kategorii 
„Kreatywność VIP-a 2013 - Promocja Regionu” za doskonałą promocję miasta, 
przyznane statuetki mają na celu uwydatnienie działalności promującej najwyższą 
jakość i standardy zarówno w biznesie, jak i w sferze życia społeczno-kulturalnego, 
wyróżnienie przyznane przez magazyn odebrała dr Ewa Kondek Zastępca Burmistrza 
Sandomierza, miejsce: hotel Sheraton w Warszawie, 

3) 15.10.2013 r. – „Pytanie na śniadanie” – promocja miasta Sandomierza w programie 
„ śniadaniowym” emitowanym w TVP2, w audycji znalazł się m.in. wywiad „na 
żywo” z Sandomierza ze znanymi aktorami, odtwórcami głównych ról w serialu 
„Ojciec Mateusz” - Arturem Żmijewskim i Michałem Pielą, którzy przebywali  
w naszym mieście w związku z uroczystością otwarcia Przedszkola nr 5 w 
Sandomierzu pod patronatem ekipy serialu „Ojciec Mateusz”, podczas rozmowy 
wypowiadali się niezwykle pozytywnie o naszym mieście i zachęcali do jego 
odwiedzania, np. Artur Żmijewski mówił: „…warto tu przyjeżdżać ponieważ jest to 
piękne miasto, o pięknej architekturze, o wspaniałym położeniu, z ludźmi, którzy są 
fantastyczni, gościnni, życzliwi”.   

4) 17-19.10.2013 r. – Targi Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon” Poznań 
2013 – udział przedstawicieli miasta Sandomierza  w największej imprezie targowej  
o profilu turystycznym w Polsce, reprezentanci miasta zaprezentowali bogatą ofertę 
turystyczną Sandomierza, miejsce: Centrum Targowe MT w Poznaniu. 

 
Sporządziła: Izabela Rycombel 
Wydział Organizacyjny UM Sandomierz 
Sandomierz, dnia 06.11.2013 
                                        
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił do ew. zadawania pytań. 
 
Pan Marcin Marzec 
 
- Pogratulował Panu Burmistrzowi sfinalizowania – po wielu latach – sprawy budowy 
(remontu) ulicy Lubelskiej. 
- Zapytał: Kiedy zostanie oddany do użytku Zieleniak „Mój Rynek”? 
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Odpowiedział, że w tym tygodniu. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Kontynuując temat Zieleniaka przy Placu 3. Maja powiedział, że: 
- Kolejny wykonawca nie wywiązuje się z terminu wykonania prac: Co z karami  
umownymi? 
- Teren tymczasowego Zieleniaka jest bardzo zdewastowany i Radny ma nadzieję, że w 
przyszłym roku na wiosnę zostanie  uporządkowany. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Kary umowne zostaną naliczone. 
- Teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego (drzewka, trawniki itd.) 
 
Pani Mariola Stępień 
 
Powiedziała, że: 
- Dziękuje w imieniu Mieszkańców ulicy Lubelskiej (którzy w ramach protestu znowu  nosili 
się z zamiarem zablokowania ulicy Lubelskiej) za pomyślne załatwienie remontu (budowy) 
tej drogi. 
- Chce uspokoić wszystkich Mieszkańców - ulica Lubelska zostanie wykonana w 2014 roku. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Zapytał: Czy przy okazji rewitalizacji skarpy na Podwalu szalet zostanie obudowany w ten 
sam sposób ? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że szalet „to była potrzeba chwili” - Zostanie znalezione rozwiązanie, które 
będzie „licowało z całością skarpy”. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, że po raz kolejny pyta o schody na skarpie: Czy i ewentualnie w jakim terminie 
zostaną te schody  wykonane ? 
 
Pan Jerzy Borowski 
 
Powiedział, że: 
-  Schody „nie popłynęły”, na razie zostały „odczyszczone” 
- Będą zrobione, ale nie w tej chwili. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  zamknął dyskusję. 
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Ad. 6  
Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Szpital” w Sandomierzu. 
(Wniosek Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady  
Miasta Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o  opinię  komisji: 
 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji wspólnej: Komisja Gospodarki 
Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wspólnie z Komisją Rozwoju 
Gospodarczego, Turystyki i Promocji – opinia pozytywna 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, że: 
- Z uzasadnienia do uchwały wynika, że  projekt uchwały został przygotowany w związku  
z protestami  mieszkańców ulicy Kwiatkowskiego. 
- W projekcie uchwały nie uwzględniono stanowiska mieszkańców ulicy Milberta, którzy 
również mieli zastrzeżenia do tego Planu. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Jakiś czas temu została podjęta uchwała  o przystąpieniu  do uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego  „Szpital”. 
- W związku z licznymi protestami mieszkańców merytoryczna komisja wystąpiła  
z wnioskiem o wyłączenie spornego terenu z opracowania. 
- Aby tego dokonać, należy najpierw podjętą uchwałę „zniwelować” i dopiero wówczas  
przystąpić  do dalszej pracy. 
 
Pan Maciej Stępień  
 
Powiedział, że: 
- Nie otrzymał odpowiedzi na pytanie. 
- Chodzi o wyłączenie również ulicy Milberta. 
- To co na posiedzeniu Komisji mówił Radny - Pan Janusz Sochacki - dotyczyło wyłącznie 
ulicy Kwiatkowskiego. 
- Prosi o wniesienie autopoprawki dotyczącej ulicy Milberta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Poprosił Radnego – Pana Macieja Stępnia o zaproponowanie treści autopoprawki. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, aby na stronie 6a uwzględnić również ulicę Milberta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że „My odstępujemy od uchwały - To dotyczy całości.” 
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Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, że wycofuje  swój wniosek. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został odczytany.  
 
Wobec braku  kolejnych  głosów w dyskusji, Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący 
Rady Miasta Sandomierza – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) 
i stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXXIV/348/2013 
w sprawie odstąpienia od sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Szpital” w Sandomierzu. 
 
Ad. 7  
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/322/2009 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 30 lipca 2009 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania 
wieczystego gruntów.    
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje 
merytoryczne. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

Pan Marek Chruściel – Przewodniczący komisji wspólnej: Komisja Gospodarki 
Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wspólnie z Komisją Rozwoju 
Gospodarczego, Turystyki i Promocji – opinia pozytywna.     

Za zgodą Radnych  projekt uchwały nie został odczytany. 
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba  „wstrzymała się” od głosu) 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXXIV/349/2013 
zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/322/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 lipca 

2009 r. w sprawie  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów. 
 
Ad.  8 
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi  
Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą  
 „Remont nagrobka w  sektorze III nr 63 oraz nagrobka „Folców” w sektorze IV nr 25 
 na Cmentarzu Katedralnym  w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że ze względu na 
zmianę w podstawie prawnej w projekcie uchwały Państwo Radni otrzymali przed sesją  II 
wersję tego projektu. 
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Opinie  komisji merytorycznych: 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług - 
opinia pozytywna. 
 
Za zgodą radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
  
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, że: 
-  Nie kwestionuje oczywiście przyznania funduszy na remont nagrobka  „Folców”. 
- Uważa, iż należy dokonać inwentaryzacji Cmentarza Komunalnego (Cmentarz na  
Krukowie został zinwentaryzowany). 
- Obywatele nie mają dostępu do wirtualnej prezentacji Cmentarzy (mówił już o tym na 
posiedzeniu  Komisji). 
- Prosi o przeznaczenie środków na w/w cel, aby można było znaleźć przez Internet każdy 
nagrobek. 
 
Wobec braku  dalszych  głosów w dyskusji Pan Marceli Czerwiński  – Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
(Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
i stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXXIV/350/2013 
w sprawie przyznania  dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza 
Katedralnego w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą „Remont nagrobka  
w  sektorze III nr 63 oraz nagrobka „Folców” w sektorze IV nr 25 na Cmentarzu 

Katedralnym  w Sandomierzu.  
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko – Katolickiej Parafii  
Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą 
„Sandomierz – modernizacja napędu elektrycznego trzech dzwonów w zabytkowej  
dzwonnicy katedralnej” (Wniosek Burmistrza Sandomierza). 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Powiedział, że ze względu na zmianę w podstawie prawnej w projekcie uchwały Państwo 
Radni otrzymali przed sesją II wersję tego dokumentu. 
- Poprosił o opinię komisje merytoryczne Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług - 
opinia pozytywna. 
 
Następnie  Pan Marceli  Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Poddał pod głosowanie całość uchwały wraz z załącznikami  
- I stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza w wyniku głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 4 
osoby  „wstrzymały  się” od głosu, 1 osoba nie głosowała – podjęła  
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Uchwałę NR XXXIV/351/2013 
w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko – Katolickiej Parafii Katedralnej 

Narodzenia NMP w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą „Sandomierz – 
modernizacja napędu elektrycznego trzech dzwonów w zabytkowej dzwonnicy 

katedralnej” 
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2013 roku   
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
- Opinie komisji merytorycznych Rady Miasta: 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący  Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu - opinia 
pozytywna, 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna, 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, między  innymi, że: 
- Z projektu uchwały wynika, że Miasto Sandomierz dofinansowuje zakup samochodu dla 
Policji, samochodu który będzie również wykorzystywany w innych gminach powiatu 
sandomierskiego. 
Czy Starostwo  nie powinno partycypować w kosztach zakupu tego samochodu ? 
- Kolejna pozycja, to 130 tyś. zł dla Szpitala, również powiatowego. 
- Z informacji prasowych wynika, że Starostwo nie będzie już dotować Muzeum Okręgowego 
w Sandomierzu. 
„Dlaczego my mamy dokładać?” – pyta Radny Pan Maciej Stępień?” 
 
Pan Tomasz Masternak 
 
Zapytał o zakup  aparatu fotograficznego za 130 tys. zł. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, że to nie ten projekt uchwały. 
 
Pan Piotr Majewski 
 
Powiedział, że: 
- Dziękuje za dofinansowanie zakupu samochodu dla Sandomierskiej Komendy Policji. 
- Wyraził pełne przekonanie, że przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. 
- Prosi Państwa Radnych o przychylność dla tej inicjatywy. 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Powiedział, że Jego zdaniem kwotę na zakup samochodu dla Policji należy przeznaczyć na 
patrole policyjne oraz np. na edukację dotyczącą bezpieczeństwa na drogach dla dzieci szkół 
podstawowych. 
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Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Najpierw należy uporządkować swoje podwórko, a potem myśleć o innych. 
- jego zdaniem należy zwrócić się do dotowanych przez  Miasto instytucji z pytaniem: 
Czy  inne podmioty - Starostwo i pozostałe Gminy Powiatu - też partycypują w kosztach 
utrzymania lub zakupu sprzętu dla  tych jednostek.  
- Oczekuje informacji: Na co konkretnie idą pieniądze otrzymane  od Miasta ? 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Swego czasu został zakupiony fotoradar dla Straży Miejskiej, który „na pewno jest 
wykorzystany”, nawet zatrudniono do obsługi dodatkowych pracowników. 
- Trzeci samochód dla Policji uważa za lekką przesadę - Policja ma już oznakowane Alfa 
Romeo i nie oznakowany radiowóz . 
- Podpisuje się pod wnioskiem złożonym przez Radnego - Pana Mirosława Czaję i wnosi  
o przeznaczenie tych pieniędzy na nadgodziny dla dzielnicowych. 
(Powyższe daje gwarancję, że pieniądze przekazane Policji zostaną wykorzystane  
w Sandomierzu.) 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta: 
- Powiedział, że zakup aparatu  jest faktycznie zawarty w omawianej uchwale. 
- Poprosił o zabranie głosu Radnego – Pana Tomasza Masternaka.  
 
Pan Tomasz Masternak 
 
Powiedział, że chciałby „coś więcej usłyszeć na temat aparatu fotograficznego za 13 tys. zł.” 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Podpowiada Koledze Radnemu, że „to się nazywa służby ponadnormatywne” i nie rozwiąże  
  to  problemu bezpieczeństwa  w Powiecie. 
- Trzeci samochód to jest realna potrzeba, a nie wymysł - Trwa walka z piratami drogowymi. 
- Nie ma lepszego „bacika”  jak wideorejestrator. 
- 10 km więcej na liczniku powoduje, że ktoś zginie na drodze. 
- Jako radny dba o bezpieczeństwo mieszkańców Sandomierza. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Komendant Policji zwrócił się do Burmistrza z prośbą o wsparcie finansowe przy zakupie  
samochodu dla Sandomierskiej Policji. 
Jako Burmistrz przystał na taką propozycję w ramach dobrej współpracy i aktu dobrej woli. 
- Ostatnio radiowozy policyjne często przyjeżdżają na ulicę Trześniowską z interwencją do 
niektórych mieszkańców bloków socjalnych. 
Dla tych uciążliwych obywateli zostaną zakupione kontenery i zostaną oni przeniesieni w 
miejsce „jak się patrzy”. 
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- Wniosek dotyczący dofinansowania służb ponadnormatywnych traktuje jako wniosek do 
budżetu ’2014. 
-  Jeżeli chodzi o aparat fotograficzny, to  „też byłem przerażony”. 
Często robione są zdjęcia, uwieczniane są różnego rodzaju uroczystości. 
Nie wie czy aparat zostanie kupiony za 13 tys. zł, może za mniej  - Ocenią to znawcy. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Wszystkie dotowane  instytucje, o których mówimy podlegają pod Starostę. 
- W żadnym z wystąpień nie ma wniosku, zapotrzebowania Starosty na ten sprzęt. 
Może warto przed podjęciem uchwały współpracować ze Starostą, bo może inne sprawy są 
pilniejsze? 
 
Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Na temat aparatu za 13 tysięcy zł wypowiadał się już na komisji -  Uważa to za rozrzutność, 
wręcz szastanie pieniędzmi. 
- W Sandomierzu nie można kupić profesjonalnego aparatu fotograficznego droższego, niż  
   3 - 4 tysiące zł. 
Aparat powyżej 10 tys. zł to już Rolls-Royce wśród aparatów fotograficznych. 
- Miasto łącznie z odsetkami jest zadłużone na  blisko 100 mln zł. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
 Powiedział, że Radny opowiada bzdury. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział: 50 mln zł kredytu + obligacje + odsetki. 
 
Pan Jerzy Borowski  
 
„38 mln zł .” 
 
Janusz Sochacki 
 
Powiedział: 
- „Dobrze. 30 mln zł i stać nas na fundowanie wszystkim dookoła wszystkiego.” 
- Nie zgadza się z opinią Pana Burmistrza  i zgłasza wniosek o obniżenie kwoty z 13 tys. zł do 
3 tys. zł (za 3 tys. zł można już kupić „super wypasiony” aparat fotograficzny) 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Taka kwota została zaproponowana, ale ona nie będzie wydana – aparat zostanie kupiony za 
2, może za 3,5 tys. zł. 
- Radny – Pan Janusz Sochacki zostanie zaproszony jako ekspert. 
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Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił Radnego – Pana Janusza 
Sochackiego – o powtórne sprecyzowanie wniosków. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Wnioskuje, aby: 
- Pieniądze przeznaczone na zakup samochodu dla Policji przeznaczyć na dofinansowanie 
nadgodzin dla dzielnicowych. 
- Kwotę 13 tys. zł przeznaczoną  na zakup aparatu fotograficznego zmniejszyć do 3 tys. zł. 
 
Pan Mirosław Czaja 
 
Powiedział, że jeżeli Pan Janusz Sochacki pozwoli, to zmodyfikuje wniosek i wnosi, aby  
pieniądze przeznaczone dla Policji przeznaczyć na akcję edukacyjną z ruchu drogowego dla 
dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, że wycofuje swój wniosek – „I niech Pan Mirosław Czaja sformułuje wniosek.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział: 
-  Aby Państwo Radni zapoznali się z przepisami: Kto może zgłaszać propozycje zmian  
w budżecie? 
- Radny może złożyć wniosek, ale  będzie on nieważny. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, że Radny – Pan Mirosław Czaja – może złożyć wniosek. 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Wnioskuje o przeznaczenie „tych  pieniędzy” dla dzielnicowych lub akcję edukacyjną dla 
dzieci. 
 
Pan Maciej  Stępień 
 
Powiedział, że należy doprecyzować zapis dotyczący zwiększenia funduszy na schronisko dla 
psów i zapytał: Czy można dopisać w jakiej miejscowości powstanie to schronisko? 
 
Pan Jerzy Borowski  - Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Schronisko powstaje w Marianowie - Gmina Iwaniska. 
- Wszystkie dokumenty dotyczące  tego zadania są  w Urzędzie  Miejskim. 
- Można oczywiście dopisać, ale nie to jest najważniejsze. 
 
Wobec braku kolejnych zgłoszeń w dyskusji, Pan Marceli Czerwiński zamknął dyskusję  
i poddał pod głosowanie: 
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- Wniosek zgłoszony przez Radnych: Pana Mirosława Czaję i Pana Janusza Sochackiego 
dotyczący przekazania pieniędzy przeznaczonych na zakup radiowozu dla dzielnicowych lub 
akcję edukacyjną dla dzieci. 
Wynik głosowania: 4 „za”, 11 „przeciw”, 3 osoby „ wstrzymały się ”  od głosu (1 osoba nie 
głosowała) 
Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 
 
- Wniosek zgłoszony przez Radnego – Pana Janusza Sochackiego – dotyczący obniżenia  
kwoty z 13 tys. zł do 3 tys. zł z przeznaczeniem na zakup aparatu fotograficznego. 
Wynik głosowania: 4 „za”, 8 „przeciw”, 3 osoby „ wstrzymały się ”  od głosu  (4 osoby nie 
głosowały) 
Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 
 
- Projekt uchwały w wersji dostarczonej w materiałach na sesję. 
Wynik głosowania: 14 „za”, 1 „przeciw”, 4 osoby „ wstrzymały się ”  od głosu . 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził, że Rada Miasta 
Sandomierza  podjęła  

Uchwałę Nr XXXIV/352/2013 
w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2013 roku 

 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza. 
 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący  Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna, 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna, 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 
 
Za zgodą Rady Miasta  projekt uchwały  nie został odczytany. 
Następnie Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - wobec braku głosów  
w dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały przedłożony przez Burmistrza 
Sandomierza. 
Wynik głosowania: 18 „za”, 1 „przeciw”, 0  „wstrzymujących   się” od głosu. 
I stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXXIV/353/2013 
w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2013 roku 

 
Ad. 12  
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 
rok.  (Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Opinia komisji: 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna, 
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Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
 
Za zgodą Radnych projekt uchwały nie został  odczytany. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - w związku z brakiem zgłoszeń  
w dyskusji, poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie  i na podstawie  wyniku 
głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących   się” od głosu stwierdził podjęcie  
przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXXIV/354/2013 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. 

 
Ad.  13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Sandomierz na lata 2013 - 2026       
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinię komisje 
merytoryczne. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna, 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - wobec braku  głosów w dyskusji 
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sandomierz na lata 2013 – 2026.       
 
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących   się” od głosu.  
 
I stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza  
  

Uchwały Nr XXXIV/355/2013 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata  

2013 - 2026 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – ogłosił 10-minutową przerwę. 
 
Po przerwie Pan Marceli Czerwiński wznowił obrady XXXIV sesji Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
Ad. 14  
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. 
Przemysłowej w Sandomierzu. 
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
-  Powiedział, że przed sesją Państwo Radni otrzymali II wersję załącznika do projektu 
uchwały. 
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-  Poprosił o opinię komisje merytoryczne Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że  komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały, zgłosiła wnioski i zaopiniowała 
projekt pozytywnie. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
Mariola Stępień – Przewodnicząca komisji wspólnej: Komisji Praworządności wspólnie  
z  Komisją Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  i Zdrowia – opinia pozytywna. 

Pan Jacek Dybus 

Powiedział, że 
- W projekcie uchwały nie znalazł zapisu dotyczącego  punktów gastronomicznych. 
- Jego zdaniem należy taki zapis wprowadzić. 
 
Pan Janusz Sochacki. 
 
Powiedział, że: 
- W § 1 punkt 5 projektu uchwały zostały wymienione obowiązki administratora. 
- W w/w punkcie nie ma zapisu dotyczącego poboru opłat i rozliczania się z Miastem. 
   (Zdaniem Radnego powinien to robić administrator.) 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- § 12 punkt 3 informuje o obowiązku umieszczania biletów w widocznym miejscu. 
- Wyrok Sądu w tej sprawie podważa zasadność takiego zapisu – Bilet należy mieć i okazać 
go na żądanie służb upoważnionych do kontroli. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, że: 
- Zdarza się, że kontrolujący chce sprawdzić bilet, ale właściciela samochodu nie ma: raz 
drugi, trzeci. 
- Bywają sytuacje, że kierowca wjeżdża kilka dni wcześniej, sprzedaje towar i nie płaci za 
kolejne dni (i w konsekwencji Miasto  ponosi straty) 
- W uchwale musi być stosowny zapis, aby móc egzekwować opłatę. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Zdarzają się sytuacje, że ktoś wjeżdża na plac targowy , stoi tydzień, a towar mu „donoszą”. 
- Należy zmodernizować przestarzały system wjazdu na Plac targowy. 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Powiedział, że wystarczy na biletach wprowadzić kod kreskowy. 
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Pan Janusz Sochacki 
 
Powiedział, że: 
- W § 1. punkt  5. zostały wyliczone bardzo szczegółowo obowiązki administratora. 
- W projekcie Regulaminu nie ma nic na temat pobierania opłat: Na jakiej podstawie zatem 
inkasent  pobiera opłaty ? 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział: 
- W  § 8. punkt 1. 
- Umowę z inkasentem może mieć każdy. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, że: 
- W Radzie Miasta są organizowane pokazowe wyjazdy na temat: Jak giełda funkcjonuje 
gdzie  indziej ? 
- Nie zna się na tym, i nie musi się znać, ale „nie jesteśmy wyspą, mamy radców prawnych  
i nie należy filozofować”. 
- Za chwilę będziemy „rozwalać regulamin” a mamy Administratora, Zarząd Giełdy, Radę 
Nadzorczą Giełdy i „proszę mnie nie żenić z takimi tematami”. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział: 
- Mamy profesjonalnych prawników. 
- Jeden z nich jest dzisiaj na sesji. 
 
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny  UM 
 
Powiedziała, że: 
- Te sprawy zostały uregulowane uchwałą. 
- Uchwała w sprawie ustalenia inkasenta została przez Radę Miasta Sandomierza podjęta. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Na Placu targowym są przenośne punkty gastronomiczne i Miasto „w to nie wchodzi”. 
- Plac targowy jest miejscem do prowadzenia handlu. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Powiedział, że: 
- Mówi to dlatego, że na tym Placu targowym funkcjonują  punkty gastronomiczne. 
- To jest bardzo poważna sprawa, bo jak stanie się coś złego np. zatrucie, to „wtedy będzie 
kłopot”. 
- Może należy w  uchwale dopisać, że tego typu punkty muszą posiadać stosowne dokumenty 
z Sanepidu. 
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Pan Jerzy Borowski  - Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Nie można Regulaminu rozbudowywać w nieskończoność. 
- Są ogólne przepisy obowiązujące w tym kraju, na podstawie których można prowadzić 
działalność gospodarczą. 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - wobec braku 
kolejnych zgłoszeń: 
- Zamknął dyskusję. 
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 
0 „wstrzymujących się od głosu”,  
- stwierdził podjęcie  przez Radę Miasta Sandomierza  
 

Uchwały Nr XXXIV/356/2013 
w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej  

w Sandomierzu 
 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska „Mój Rynek” przy  Pl. 3 
Maja w Sandomierzu  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że  komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała   w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
opinia pozytywna. 
Mariola Stępień – Przewodnicząca komisji wspólnej: Komisji Praworządności wspólnie  
z  Komisją Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  i Zdrowia – opinia pozytywna. 
 
Za zgodą Państwa Radnych projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Pan Maciej Stępień  
 
Zapytał o rozwinięcie skrótu  zawartego w punkcie 10. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza  
 
Powiedział, że chodzi o Państwową Inspekcję Sanitarną. 
 
Wobec braku kolejnych  głosów w dyskusji Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady 
Miasta - poddał pod głosowanie w/w  uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 19 „za”, 
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”,  stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 

Uchwałę Nr XXXIV/357/2013 
w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska „Mój Rynek” przy  Pl. 3 Maja  

w Sandomierzu 
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Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków opadowych  
i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji 
deszczowej i ogólnospławnej na terenie Miasta Sandomierza na okres od 1 stycznia 2014 
roku do 31 grudnia 2014 roku.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
  
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o opinie komisje 
merytoryczne  Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że  komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – 
powiedział, że Komisja nie zajęła  jednoznacznego stanowiska w sprawie projektu uchwały - 
wynik głosowania: 2 „za”, 2 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”. 
 
Pan Maciej  Stępień 
 
Powiedział, że chciał zwrócić uwagę, że jest to podwyżka  o 50 %. 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że o 47 %. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady 
Miasta - poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników 
głosowania:  10 „za”, 1 „przeciw”, 6 głosów  „wstrzymujących się” (2 osoby nie  głosowały) 
- stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza  podjęła  
 

Uchwałę Nr XXXIV/358/2013 
w sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni  
do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie Miasta Sandomierza  

na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku . 
 
Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych podmiotów oświatowych oraz  zakresu i trybu kontroli prawidłowości 
ich  wykorzystywania.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta: 
-  przypomniał, że Państwo Radni otrzymali II wersję pierwszej strony projektu uchwały 
(strona 16), 
-  poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta (zmiana dotyczy podstawy prawnej). 
          
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. 
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Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że  komisja  
której przewodniczy, rozpatrywała w/w projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie. 
 
Pan  Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta - zamknął dyskusję, poddał pod 
głosowanie projekt omawianej uchwały i na podstawie wyników głosowania: 19 „za”, 0 
„przeciw”, 0  „wstrzymujących się” stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 

Uchwałę Nr XXXIV/359/2013 
w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich  
wykorzystywania. 

 
Ad. 18 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2014 – 2020.    
(Wniosek Burmistrza Sandomierza)  
 
  Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza: 
- Powiedział, że ten dokument ze względu na  obszerność był do wglądu w biurze Rady 
Miasta. 
-   Poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta.   
 
Mariola Stępień – Przewodnicząca komisji wspólnej: Komisji Praworządności wspólnie  
z  Komisją Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  i Zdrowia – opinia pozytywna. 
 
Zgodnie z wolą Rady projekt uchwały nie został odczytany. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji  Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2014 – 2020.    
 
I na podstawie wyników głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”  stwierdził, 
że Rada Miasta Sandomierza podjęła  
 

Uchwałę Nr XXXIV/360/ 2013 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej 

Sandomierz na lata 2014 – 2020. 
 
Ad. 19 
Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w Sandomierzu w roku 
szkolnym 2012/2013.  
(Wniosek Burmistrza Sandomierza) 
 
Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - poprosił o opinie 
komisje merytoryczne Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Majewski – przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia 
pozytywna. (Wniosek komisji: w przypadku obszernych materiałów prośba o wcześniejszą 
publikację w Biuletynie Informacji Publicznej) 
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Wobec braku głosów w dyskusji Pan Przewodniczący: 
- Poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały i na podstawie wyników głosowania: 19 „za”,  
   0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”   
- stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań 
oświatowych w Sandomierzu w roku szkolnym 2012/2013.  
 
Ad. 20 
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne. 
  
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił: 
- Informację o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych (jak w załączniku do 
protokołu), 
-  Korespondencję kierowaną do Przewodniczącego Rady Miasta w tym, między innymi,  
pismo: 
 
-  Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu w sprawie  przekazania uchwał podatkowych 
podjętych przez Radę Miasta Sandomierza za okres ostatnich 10 lat. 
- Szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie  obchodów – w roku przyszłym -  rocznicy  25 
odzyskania niepodległości (treść Apelu Pana Prezydenta RP – do wglądu w biurze Rady 
Miasta). 
- Wniosek Firmy Pilkington o ustalenie dodatkowej grupy taryfowej dla odbioru wody  
i ścieków. 
- Obywateli prowadzących działalność gospodarczą przy ulicy Mickiewicza z prośbą  
o zainstalowanie kamer (w związku z aktami wandalizmu). 
- Pani M. Z.*) zamieszkałej przy ulicy Błonie  w sprawie funkcjonowania Zakładu Prima – 
Bud. 
- Zaproszenie dla Państwa Radnych  na uroczystości  z okazji Święta Niepodległości. 
- Podziękowanie za aktywne uczestnictwo w Marszu „Stop przemocy” 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta  - powiedział, że w okresie 
międzysesyjnym uczestniczył, między innymi, w: 
- Uroczystości nadania honorowego obywatelstwa Panu prof. dr hab. Stanisławowi 
Adamczakowi. 
- Pasowaniu na ucznia w Szkole Podstawowej nr 3. 
- Jubileuszu 55-lecia Sandomierskiej „BUDOWLANKI” 
- Poświeceniu Kaplicy Prawosławnej. 
- Otwarciu Przedszkola Nr 5. 
- Inauguracji  Roku Akademickiego w seminarium Duchownym. 
 
Pan Przewodniczący poinformował również, że 
- Pan Ryszard Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady – uczestniczył w spotkaniu 
dotyczącym  bezpieczeństwa w Sandomierzu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym  
w Sandomierzu. 
- Wszystkie dokumenty są do wglądu w biurze Rady Miasta. 
 
Następnie Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że: 
-  Został wybrany z 600-tysięcznej Organizacji Wędkarzy na członka Zarządu Głównego 
Polskiego Związku Wędkarskiego. 
-  Z uwagi na powyższe ma ogromną satysfakcję - jest to bowiem honor dla Niego i dla 
Miasta. 
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- W przyszłym roku w Szymanowicach zostaną organizowane dwie imprezy wędkarskie: 
Mistrzostwa Seniorów i Mistrzostwa Weteranów. 
 
Ad. 21 
 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski,  sprawy różne. 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- W imieniu Klubu Radnych „Kocham Sandomierz” gratuluje serdecznie Panu 
Przewodniczącemu za wybór. 
- Raz jeszcze dziękuje za wzorowe prowadzenie sesji: spokojne, merytoryczne, i za to, że 
„każdy z nas ma głos”. 
 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że to głównie zasługa  
Wiceprzewodniczących Rady, biura Rady Miasta oraz „ciężkiej pracy na posiedzeniach 
komisji”. 
 
Pan Marek Jarema 
 
Powiedział, że: 
- Często pojawia się hasło „Janosikowe” - gminy bogatsze przekazują pieniądze na rzecz 
biednych. 
- Stawia pytanie: Czy Miasto Sandomierz korzysta z tego funduszu i ile – w przypadku 
likwidacji tego funduszu - ewentualnie  Miasto może stracić? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że jako jedna z niewielu gmin nie otrzymujemy żadnych pieniędzy. 
 
Pan Janusz Sochacki  
 
Powiedział, że dołącza się do życzeń dla Pana Marcelego Czerwińskiego i gratuluje: 
-  Wyboru na tak wysokie i sympatyczne stanowisko. 
- Spokojnego prowadzenia sesji (Chociaż 3 lata temu nie wyrzucał Pana Marcelego 
Czerwińskiego ze stanowiska  Wiceprzewodniczącego Rady i nie zajmował Jego stanowiska) 
 
Pan Tomasz Masternak 
 
Podziękował  za pomoc finansową dla Szpitala  -  podjęcie uchwały umożliwiającej zakup , 
między innymi resektoskopu. 
 
Pan Jacek Dybus 
 
Poruszył sprawę dyżuru aptek.  
Zdaniem Radnego: 
-   Problem zaczyna się, gdy dyżur pełni apteka w Nadbrzeziu – bo nie wszyscy ludzie są 
zmotoryzowani. 
- Dyżur powinny pełnić dwie apteki: jedna po prawej, druga po lewej stronie Miasta. 
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Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, że na ulicy Kotwicznej „leży gruz”, „wystają jakieś druty” (A obok przejeżdżają  
delegacje z innych krajów i nie najlepiej świadczy to o naszym Mieście) 
 
Pan Mirosław Czaja  
 
Powiedział, między innymi, że: 
- „Dochodzą słuchy” o trudnej sytuacji Muzeum Okręgowego w Sandomierzu – brakuje  
podobno pieniędzy na bieżącą działalność tej placówki. 
- Prosi Pana Burmistrza o przybliżenie tematu i informację: Jak problem zostanie 
rozwiązany? 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Sprawami Muzeum zajmuje się Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza. 
- Miasto przejęło Muzeum Okręgowe „z całym dobrodziejstwem  inwentarza”. 
- Dana jednostka ma do dyspozycji pulę pieniędzy przyznaną jej przez Radę Miasta i musi się 
„w tych pieniądzach zamknąć”. 
- „Miasto nie jest workiem bez dna.” 
- „Powiat nas zostawił z balastem. Trwają rozmowy, żeby rozwiązać ten problem: po 1/3 
Marszałek, Powiat i Miasto”. 
- „Bo najłatwiej jest powiedzieć „dochodzą słuchy”. Pan wie ile pieniędzy gdzie indziej nie 
ma ?” 
 
Pan Piotr Majewski 
 
Zwracając się do Pana Marka Bronkowskiego – Zastępcy Burmistrza Sandomierza – poprosił 
o  doświetlenie Placu 3. Maja (temat jest już wałkowany kilka lat, a w nocy jest na tym Placu 
bardzo ciemno) 
 
Pan Jerzy Borowski  
 
Powiedział, że trwa modernizacja Placu 3. Maja i na oświetlenie  przewidziano 9 tys. zł. 
 
Przedstawiciel WSHP - Mieszkaniec Sandomierza 
 
Powiedział, że:  
- Na  prywatnej  działce zebrał liście do worków i wystawił do  zabrania – Śmieci leżą już 3 
dni. 
- „Podobno jest obowiązkiem gminy zbierać te odpady komunalne.” 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
- Śmieci zbierane są według harmonogramu. 
- Odpady zostaną zabrane na życzenie, jeżeli zostanie uiszczona dodatkowa opłata. 
- Istnieje też możliwość osobistego dostarczenia śmieci. 
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Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza  
 
Powiedział, że: 
- Liście mogą być zagospodarowane we własnym zakresie. 
- Śmieci zostaną odebrane w terminie zgodnym z przyjętym harmonogramem. 
- Odbiór odpadów poza ustalonym terminem jest płatny dodatkowo (opłata za transport). 
 
Pan Maciej Stępień 
 
Zapytał: kiedy zostanie  ucywilizowany Plac 3. Maja w Sandomierzu ? (Co jest życzeniem  - 
jak sądzi - większości Kolegów Radnych). 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, między innymi, że: 
- Trwa kolejny etap porządkowania  tego terenu (I etap – teren przy stadionie) i nie da się 
zrobić wszystkiego naraz. 
- W pobliżu „Budowlanki” ma powstać  supermarket, który być może ten problem rozwiąże. 
 
Pan Andrzej Bolewski 
 
Powiedział, że już dawno został przez Radnych złożony wniosek, aby „docelowo  zwrócić ten 
plac społeczeństwu Sandomierza do celów, dla których został wybudowany.” 
 
Pan Maciej Skorupa 
 
Zapytał: Czy to prawda, że miasto ma 100 mln zł długu?” (Radny chciałby uzyskać 
„naprawdę jasną wypowiedź”). 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 
 
Powiedział, że: 
-  Już  mówił, że to nieprawda. 
-  Nie wie dlaczego Radny 38 700 zł  czyta jako 100 000 zł. 
 
Ad. 22 
Zamknięcie obrad. 
 
 Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził 
wyczerpanie Porządku obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął  XXXIV 
sesję Rady Miasta Sandomierza. 
                                                       
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza. 
 

                                                                                                Marceli Czerwiński                               
                                                                                                Przewodniczący 

                                                                                                Rady Miasta Sandomierza 
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Protokół sporządziła: 
Jadwiga Rostocka 
Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 
1198 ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Anonimizację 
wykonał: Jacek Szkodziński – Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie 
Miejskim w Sandomierzu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                               


