Protokół Nr 26
z XXVI sesji Rady Miasta Sandomierza
29 października 2008 roku – Ratusz

Godz. rozpoczęcia sesji – 14,00
Godz. zakończenia sesji – 19,35

Sesji przewodniczył Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył
XXVI sesję Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję:„Dzieci i MłodzieŜ z
sandomierskich szkół” – uczestników konkursu „Zachowaj Trzeźwy umysł”, Pana Jerzego
Borowskiego – Burmistrza Sandomierza wraz z ze swoimi Zastępcami: Panem Markiem
Bronkowskim i Panem Krzysztofem Krzystankiem, Panią Tamarę Sochę - Skarbnika Miasta,
dyrektorów podległych, współpracujących z Urzędem Miasta jednostek, Pana Grzegorza
Szaginiana – Radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Mieszkańców Sandomierza,
Dziennikarzy prasy i radia oraz Panie i Panów Radnych.
W sesji uczestniczyli równieŜ :
Pan Leszek Komenda– Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Pani Barbara RoŜek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Pani Halina Komenda – Kierownik Ośrodka Opieki Społecznej
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
Pani Agata Król – p.o. Kierownika Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Pan Albin Sękul – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego
Pani Halina Sroczyńska – p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich
Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej (jak Załącznik do Protokołu)
W XXVI sesji udział wzięło udział 19 Radnych Rady Miasta Sandomierza jak w załączonej liście obecności.
Radni: Pan Mirosław Czaja i Pan Janusz Sochacki usprawiedliwili swoją nieobecność.
Przewodniczący Rady Miasta - Pan Tadeusz Frańczak na podstawie listy
obecności stwierdził, Ŝe Rada jest władna podejmować uchwały oraz przed przystąpieniem
do realizacji Porządku obrad sesji poprosił o zabranie głosu Pana Jerzego Borowskiego –
Burmistrza Sandomierza.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
- Wręczając z okazji imienin Panu Tadeuszowi Frańczakowi - Przewodniczącemu Rady
Miasta Sandomierza bukiet kwiatów – w imieniu wszystkich pracowników Urzędu
Miejskiego w Sandomierzu - złoŜył Ŝyczenia Wszystkiego najlepszego oraz „Aby miał Pan
moc sprawować uczciwie funkcję”.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta podziękował za kwiaty i Ŝyczenia.
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Kontynuując wypowiedz:
- Przypomniał, Ŝe Miasto Sandomierz po raz siódmy brało udział w kampanii „Zachowaj
trzeźwy umysł” oraz poinformował, Ŝe:
- Sandomierz otrzymał specjalny certyfikat - jako podziękowanie i wyraz szacunku za
aktywny udział w ogólnopolskiej akcji profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł – 2008”.
- Organizatorzy kampanii, którymi byli Fundacja „Trzeźwy Umysł” oraz Stowarzyszenia
Producentów i Dziennikarzy Radiowych, docenili takŜe ogromny wkład Sandomierza w
tworzenie nowoczesnej profilaktyki.
- Patronat honorowy nad akcją objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sportu i
Turystyki, Polski Komitet Olimpijski oraz Komenda Główna Policji.
- Podkreślił ogromne zaangaŜowanie dzieci i młodzieŜy oraz nauczycieli – czego wyrazem są
przyznane wyróŜnienia i nagrody.
Następnie Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza oraz Pan Tadeusz Frańczak –
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza podziękowali Uczniom i Nauczycielom
Sandomierskich Szkół za udział w konkursie i wręczyli nagrodzonym „drobne upominki”
Nagrody otrzymali:
Kaja Jakubowska - Szkoła Podstawowa Nr 1
Gromada Zuchowa „Bractwo Leśnej Przygody” – Szkoła Podstawowa nr 1
Jakub Bujak – Nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 2
Ola Jurkowska - Nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 3
Aleksandra Bednarczyk - Nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 3
Klasa IV a - Nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 3
Agnieszka Sobieraj - Nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 4
Monika Pietrasik - Nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 4
Wojciech Kalczewski - Nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 4
Oliwia Kaczkoś - Nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 4
Karolina Sierant – Gimnazjum Nr 1
Michał Chorab – Gimnazjum Nr 1
Przemysław Ciosek – Gimnazjum Nr 1
Pani Maria Kiliańska – Nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 1
Pani Małgorzata Pracało – Nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 1
Pani ElŜbieta Strzelińska - Nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 1
Pani Halina Dziarek - Nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 3
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta raz jeszcze pogratulował
nagrodzonym, zaprosił do pozostania na sesji i ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach.
Ad. 2
Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta - Pan Tadeusz Frańczak wznowił obrady i
przystępując do realizacji Porządku obrad XXVI sesji poprosił o dokonanie wyboru
sekretarza dzisiejszej sesji Rady Miasta.
Pan Maciej Skorupa
Zaproponował kandydaturę Pana Krzysztofa NiŜyńskiego.
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Radny - Pan Krzysztof NiŜyński wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad i
wobec braku innych zgłoszeń Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poddał
pod głosowanie w/w kandydaturę:
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się od głosu”
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Krzysztof NiŜyński został sekretarzem dzisiejszych
obrad.
Ad. 3

Przyjęcie Porządku obrad sesji.

Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta zapytał o ew. uwagi , wnioski do
przedstawionego Porządku obrad XXVI sesji Rady Miasta.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Poprosił o wprowadzenie do Porządku obrad 2 projektów uchwał:
1. W sprawie wprowadzenia dopłat do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na środki
lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Sandomierza.
2. W sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok.
Argumentując potrzebę podjęcia w/w uchwał Pan Burmistrz poinformował, między innymi,
Ŝe w/w projekty uchwał były opiniowane przez komisje merytoryczne Rady Miasta.
Pan Krzysztof Cieślak
Poprosił o zdjęcie z Porządku obrad sesji punktu: Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady
Miasta i zapewnił, Ŝe Komisja Praworządności, której przewodniczący niezwłocznie
rozpatrzy wniosek Radnego Władysława Tetra dot. zmiany zapisu w protokole z w/w sesji.
Pan Andrzej Bolewski
Poprosił o rozwaŜenie moŜliwości zwoływania obrad sesji w godzinach rannych np.
o godzinie 10,00.
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta
- Powiedział, Ŝe z podobnym wnioskiem na piśmie wystąpił Pan Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza
- Zapewnił, Ŝe po konsultacjach z Przewodniczącymi Klubów Radnych „Podejmiemy
stosowną decyzję”.
Pan Janusz Sobolewski
W związku z tym, iŜ punkt 4. Porządku obrad: Przyjęcie protokołów zakłada przyjęcie
dwóch protokołów: z XXII i XXV sesji Rady Miasta Sandomierza Radny zapytał czy
istnieje moŜliwość zdjęcia jednego z nich.
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Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta
Powiedział, Ŝe istnieje taka moŜliwość i wobec braku dalszych zgłoszeń Pan Tadeusz
Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zapytał:
- Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem do Porządku obrad dzisiejszej sesji
projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2008 rok proszę o podniesienie ręki do
góry?
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się „ od głosu
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Rada wyraziła zgodę na wprowadzenie projektu uchwały
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok do Porządku obrad sesji i zaproponował
umieszczenie w/w projektu pod Nr 14 a.
- Kto z Państwa Radnych jest za rozszerzeniem Porządku obrad o projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia dopłat do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na środki lokalnego transportu
zbiorowego na terenie miasta Sandomierza „
Wynik głosowania: 7 „za”, 10 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu.
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Rada nie wyraziła zgody na uzupełnienie Porządku obrad
o zgłoszony projekt w/w uchwały
- - Kto z Państwa Radnych jest za zdjęciem z Porządku obrad dzisiejszej sesji - na wniosek
Pana Krzysztofa Cieślaka – Przewodniczącego Komisji Praworządności - przyjęcie
Protokołu z XXII sesji Rady Miasta Sandomierza ?
Wynik głosowania: 14 „za”, 2 „przeciw”, 2 osoby „wstrzymały się” od głosu – Rada
zaakceptowała wniosek Przewodniczącego Komisji Praworządności.
Następnie Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod
głosowanie Porządek obrad uzupełniony o
Punkt 14a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2008 rok.
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta
Porządku obrad jak niŜej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
Powołanie sekretarza obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta Sandomierza.
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta.
Informacja o działalności miejskich jednostek organizacyjnych (w tym placówek
oświatowych) w zakresie rozwoju edukacji i oświaty oraz zapoznanie się z ofertą
w zakresie kultury działających na terenie miasta instytucji, placówek i stowarzyszeń.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady
Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
i zatwierdzenia ich składów osobowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia odwołania z funkcji Przewodniczącego
Komisji BudŜetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza. (Wniosek Radnego Miasta
Sandomierza)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji BudŜetu
i Finansów Rady Miasta Sandomierza.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta za I półrocze 2008 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na
realizację zadania pod nazwą „Dofinansowanie zakupu klimatyzatora dla Komendy

4

Powiatowej Policji w Sandomierzu”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok.
14 a Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego „Zakład Oczyszczalni
Ścieków w Sandomierzu”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie
„Sandomierskie Centrum Kultury”
19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu
Samopomocy w Sandomierzu
20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Sandomierzu.
21. Przyjęcie Harmonogramu DyŜurów Radnych Miasta Sandomierza.
22. Interpelacje i zapytania Radnych.
23. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy róŜne.
24. Zamknięcie obrad.
Ad. 4
Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak– Przewodniczący Rady Miasta:
Następnym punktem w Porządku obrad jest przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miasta
Sandomierza. Protokół stosowny był do wglądu w Biurze Rady Miasta. Czy ktoś z Państwa
ma do tego protokołu jakieś pytania, zastrzeŜenia? Bardzo proszę. Proszę bardzo Pani Radna
Agnieszka Frańczak.
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek
– Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.W poniedziałek, kiedy czytałam protokół z ostatniej
sesji XXV zauwaŜyłam to, Ŝe nie ma tam takiego bardzo waŜnego zdania, które miało
miejsce na początku sesji. Po oddzwonieniu kiedy Pan Przewodniczący Czerwiński
rozpoczynał prowadzenie sesji kiedy nie było jeszcze na sesji Pana Przewodniczącego
Sochackiego, Pan, obecny Przewodniczący Rady Miasta Tadeusz zwrócił się do Pana
Przewodniczącego Czerwińskiego z zapytaniem: czy, dlaczego nie ma Pana Sochackiego?
Czy, dlaczego on prowadzi sesję? Wtedy wszedł Pan Sochacki siadając, ach jeszcze
odpowiedział Pan Czerwiński, Ŝe dostał takie pozwolenie od Pana Sochackiego. Miał
upowaŜnienie. Pan Tadeusz spytał: czy było to upowaŜnienie na piśmie? Odpowiedział, Ŝe
nie było na piśmie, było to ustne i wtedy Pan Sochacki powiedział wtedy siadając, wykonując
ruch siadania, pamiętam jak dzisiaj, Ŝe dał takie zezwolenie ustnie.
Nie ma tego w protokole i wydaje mi się, Ŝe są wszystkie osoby, na sali, które były wtedy
równieŜ na sesji słyszały to. Nawet mam potwierdzenie Kanclerza Gila, Ŝe równieŜ słyszał, Ŝe
takie zdarzenie miało miejsce na początku sesji. Proszę Ŝeby to zapisać w protokole z
poprzedniej sesji. Dziękuję.
Pan Przewodniczący Tadeusz Frańczak
– Czy ktoś z Państwa? Bardzo proszę. Najpierw zgłaszał się Pan Radny Marceli Czerwiński
proszę bardzo.
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Pan Marceli Czerwiński
- Stwierdzam z pełną odpowiedzialnością i jest zapis elektroniczny, Ŝe do mnie jako
Czerwińskiego prowadzącego sesję nie zwracał się Pan Frańczak – to jest pierwsza rzecz.
Nie zwracał się, stuprocentowo i nie pytał o Ŝadnym prawie czy mam pozwolenie na piśmie
czy mam inne. Nie ma takiego fragmentu w protokóle i nie było takiego pytania. Nie było do
mnie jako prowadzącego tę sesję. Otworzyłem tę sesję ze względu na obecność tłumu.
Nie było Pana Sochackiego, otworzyłem tą sesję. Nie było i nie ma w zapisie elektronicznym.
Więc proszę nie wkładać w moje usta coś, co nie mówiłem.
Pan Przewodniczący Tadeusz Frańczak
– Przepraszam. Proszę o spokój. Bardzo proszę Pan Radny Dybus.
Pan Jacek Dybus
- Ja moŜe zacznę od pytania. Czy na nagraniu, o którym mowa, jest o tym wzmianka
chociaŜ ? JeŜeli nie ma tam Ŝadnej wzmianki na ten temat tzn., Ŝe podejrzewacie Państwo, Ŝe
ktoś po prostu zrobił jakiś numer. To wiecie, co się robi w takim układzie? Trzeba zgłosić do
prokuratury, ale wtedy będziecie mieli Wy problem, bo mnie się tak wydaje, Ŝe Wy szukacie
problemu.
Pan Przewodniczący Tadeusz Frańczak
– Wcześnie zgłaszał się Pan Radny Teter, Nie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?
Panie Zbigniewie to jeszcze chwilkę, najpierw Radni.
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek
– Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałam zwrócić uwagę na taką jedną rzecz. My
tutaj wszyscy obecni na sali Panie Radny Czerwiński nie mamy pomroczności – słynnej
choroby Prezydenta, syna Prezydenta. Myślę, Ŝe tutaj wszystkie osoby, które są na sali są w
stanie przytoczyć słowa i potwierdzić, Ŝe takie zdarzenie miało miejsce. JeŜeli Panie
Przewodniczący w takim razie będzie taka dyskusja, Ŝe nie będzie uwzględnionego tego
punktu w protokole, składam wniosek o przekazanie do prokuratury nagrania z poprzedniej
sesji do analizy laboratoryjnej. Dziękuję.
Pan Przewodniczący Tadeusz Frańczak
– Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, poniewaŜ tutaj padły, padło w czasie dyskusji moje
nazwisko ja chciałbym Państwu równieŜ stanowczo i kategorycznie jak Pan Radny
Czerwiński powiedzieć, Ŝe takie słowa i takie pytania na rozpoczęcie sesji padły z moich ust.
Ja zapytałem, ja zapytałem. Zadałem pytanie, na jakiej podstawie prowadzi Pan
Przewodniczący sesję, mimo obecności w tym czasie juŜ na sali Pana Przewodniczącego
Sochackiego ? Uzyskałem odpowiedź, Ŝe Pan Przewodniczący prowadzi sesję z
upowaŜnienia. Ja zadałem pytanie drugie: Czy to upowaŜnienie było upowaŜnieniem
pisemnym czy ustnym. Na to pytanie odpowiedzi udzielił Pan Sochacki, Ŝe było to, było to
upowaŜnienie ustne. To pytanie zadałem dlatego, Ŝe w obowiązującym statucie jest zapis, Ŝe
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sesję moŜe poprowadzić wiceprzewodniczący Rady, ale tylko i wyłącznie po upowaŜnieniu
Pana Przewodniczącego. I tłumaczenie Pana, Panie Radny do mnie, Ŝe Pan rozpoczął sesję,
bo był szum na sali to nie jest usprawiedliwienie. Chwileczkę. Jeszcze dokończę
Ale Ŝeby sprawę przeciąć, bo ja Panie Radny Dybus nie boję się prokuratora, bo wiem, co
mówiłem. Potwierdzają to osoby, nie tylko mnie Ŝyczliwe, ale takŜe osoby, które były na sesji
i sprawę słyszały. Nie wiem czym spowodowane jest to, nikomu, nikogo nie chcę oskarŜać,
Ŝe zapis magnetofonowy i zapis dyktafonowy w tej części nie potwierdza moich słów. Tego
nie wiem, dlaczego tak jest? Natomiast chcę jedną rzecz powiedzieć. To jest o tyle istotna
rzecz dla mnie osobiście, bo Pan Czerwiński zarzucał mi kilkakrotnie kłamstwa na ten temat.
A ja wiem Panie Radny: co mówiłem, o co pytałem, jak była sytuacja.
I teraz Ŝeby wykazać gest dobrej woli, ja nie będę wnioskował o to, Ŝeby ten zapis znalazł się.
Bo to będzie nie tylko nieprzyjemna sytuacja dla mnie i dla osób, które nadzór nad sesją
sprawowały, ale będzie to takŜe, czy byłaby to takŜe nieprzyjemna sytuacja dla Państwa.
Bo wiem co mówiłem. Wiem o co pytałem. Nie mam tego potwierdzonego, tylko - jak
podkreślam jeszcze raz - ze strony osób Ŝyczliwych.Ale mówiły to takŜe osoby, które w
stosunku do mnie moŜe nie są nieŜyczliwe, ale obojętne. Dlatego bardzo bym prosił będziemy
przegłosowywać ten porządek obrad. To co teraz powiedziałem, będzie w dzisiejszym
Porządku obrad i będzie to takŜe odniesienie do, w razie czego, Ŝebym mógł stanąć, czy ktoś
w intencji przed kimś co go Pan Radny Dybus nam tutaj zarzuca i kim nas straszy.
Nie ma problemu. Nie zgłaszam tego do protokołu, to co dzisiaj powiedziałem uwaŜam, Ŝe
tak powinno być. Natomiast, natomiast proszę o przyjęcie Porządku obrad, o przyjęcie
protokołu, który jest zaproponowany. Przy czym zgłaszam kilka uwag. I bardzo bym o to
prosił, Ŝeby w Porządku, Ŝeby w protokole z poprzedniej sesji znalazły się dokładne,
dokładne według kasety, według nagrań czy stenogramu – zapisy wszystkiego co mówiłem,
co ja mówiłem osobiście. O nikogo innego mi nie chodzi, chodzi mi o moje wypowiedzi
dokładnie: kropka w kropkę.
Szczególnie zwracam uwagę na wypowiedź dotyczącą kilku polemik z Panem
Przewodniczącym Radnym Sochackim, które moim zdaniem są zbyt skrótowo w protokole
umieszczone i nie odzwierciedlają sensu intencji wypowiedzi. To jest jedna rzecz.
A poza tym druga rzecz i tutaj Państwu powiem: dokładnego zapisania sytuacji, kiedy po
moim wyborze przychodziłem tu do stołu prezydialnego i toczyła się dyskusja, gdzie Pana
przewodniczącego, jeszcze wtedy Czerwińskiego prosiłem o to, Ŝeby został. I Ŝeby ten zapis
był dokładny kropka w kropkę. Wszystko co wtedy w tym czasie mówiłem - bez Ŝadnych
skrótów. Reszta protokołu mnie naprawdę nie interesuje. Moje zapisy mają być dokładne
kropka w kropkę, Ŝeby Pan Przewodniczący Czerwiński nie zarzucił mi po raz kolejny jak to
publicznie,(ale Pan rozmawiał ze mną , ale i z innymi osobami rozmawiał) Ŝe ja zmusiłem,
czy wręcz przymusiłem po konsultacji z Panią Radcą prawną do tego, Ŝe Pan miał prowadzić
sesję. To są moje prośby.
Proszę w takim razie jeszcze raz artykułuję: dokładne zapisy. Natomiast kwestię tego pytania,
które padło, a nie ma odzwierciedlania w protokole - Ja odpuszczam tylko i wyłącznie
dlatego, Ŝeby okazać dobrą wolę. Jeszcze raz podkreślam: dobrą wolę stosunku do wszystkich
Państwa.
I jeszcze jedna rzecz. Zarzucono mi, Ŝe określam koalicję Radnych – Nasze Miasto Razem
opozycją. śe jestem, Ŝe po prostu nie powinienem tak robić jako Przewodniczący Rady. Wie
osoba, do której to mówię, Ŝe tak nie było.W protokole jest zapis – wystąpienie Pana
Przewodniczącego Sochackiego, który powiedział wyraźnie wtedy i to On określił Państwa
pozycję, Ŝe będziecie twardą opozycją. Nikomu i nigdy nie określałem jako twardą opozycję.
A poza tym pytanie: w stosunku do kogo? Dziękuję. Ja to wszystko, JeŜeli Pan
Przewodniczący, ale najpierw Pan Radny Bolewski.
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Pan Andrzej Bolewski
- Pytam się: ile jeszcze będzie to trwało ? Tak, Ŝe jedni - drugim będą wyjaśniać. Jedni –
drugich będą pomawiać. Ja przyszedłem tutaj. Na sesji mam konkretne tematy, które mam
rozstrzygnąć. Na które czeka Przedsiębiorstwo, czeka jeden, drugi.
Ja zaczynam zauwaŜać, Ŝe do pewnego momentu, Ŝe zaczynamy, jako radni, swoje anse
przenosić na forum Rady.
Ja jako wybrany radny mam obowiązki podejmować merytoryczne działania. Drodzy
Państwo, jeŜeli ktoś się czuje tutaj pomówiony, obraŜony - przewiduje Konstytucja jak się
macie Państwo zachować. Jest sąd cywilny – proszę występować. Przestrzegam na
wprowadzanie rady, samorządu w jakieś indywidualne wojenki. Zaczęły się wojenki od
tamtej koalicji. Przestrzegam i oczekuję od nowej koalicji – jeszcze raz apeluję: Proszę Panie
Przewodniczący – przegłosowany został Porządek obrad. Realizujmy go.
Na końcu są interpelacje. Pani Agnieszka niech tutaj na piśmie złoŜy sama. Pana tutaj rola jest
tu taka – jest Pan przygotowany merytorycznie do pełnienia funkcji .Pan będzie wiedział
jakie działania podjąć. Apeluję jeszcze raz do realizacji przyjętego Porządku obrad.
Pan Tadeusz Frańczak
Dziękuję bardzo za te uwagi. Bardzo proszę.
Pan Marceli Czerwiński Ja tylko zacytuję „Echo dnia” 25.10.2008 i zapytam Panią Redaktor Płazę.
Przeczytam słowa Pana Tadeusza Frańczaka: „Gdy na początku sesji 1 października
zapytałem dlaczego Janusz Sochacki nie prowadzi obrad usłyszałem, Ŝe się spóźni i scedował
prowadzenie na Wiceprzewodniczącego – relacjonuje Tadeusz Frańczak gotów byłem
prowadzić sesję po wyborze mnie na Przewodniczącego. Zdecydowano jednak Ŝe będzie
kontynuował Marceli Czerwiński” - To przekazał Pan, Pani Płazie, mam wycinek i proszę
Pana , ja tylko dwa zdania: po pierwsze Pani przyszła do mnie, Ŝe Pan prosi Ŝebym prowadził
sesję ( ja pogratulowałem Panu i poszedłem) i do mnie się Pan nie zwracał. O ile się Pan
zwracał do Pana Sochackiego.
I ja ten temat kończę – bo uwaŜam tak było. Mam tutaj jeŜeli Pan nie ma, proszę sobie
skserować - ja jestem przygotowany. Nikt się do mnie nie zgłaszał.
Pan Tadeusz Frańczak- Przewodniczący Rady Miasta
Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Bardzo proszę.
Pan Zbigniew Puławski – Mieszkaniec Sandomierza
Szanowne Panie i Szanowni Panowie. Ja bym prosił Ŝebyście udoskonalili zapis tego, co na
sesji się dzieje, bo mnie się wydaje, bo nie wiem. Bo ten magnetofonik nie zbiera wszystkich
wypowiedzi, prawda? Bo jeŜeli jest duŜa odległość i dlatego na tym zapisie elektronicznym
nie było pewnych sformułowań i zapytań. Jak juŜ podpowiadałem, Ŝe proszę państwa są
świetne urządzenia i wiem jak się to nazywa, nazywa się to „Dyktafon Sony” .
To jest rodzaj takiego pajączka, który zbiera wszystkie, wszelkie rozmowy z Sali i bardzo
proszę juŜ po raz drugi, jeszcze raz podpowiadałem, Ŝeby Państwo odŜałowali parę groszy na
to urządzenie – macie informatyków, urzędników Miasta po prostu, obsługa ta powinna
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zapewnić, Ŝeby była doskonała jakość Ŝeby Ŝadne słowo nie było uronione i to samo
zauwaŜyłem wczoraj kiedy poświęciłem cztery godziny na przesłuchiwanie się pracy komisji,
ja nie widziałem, Ŝeby Pani która była notowała, nie ma stenogramu, nie ma zapisów Ŝadnych
uwaŜam, Ŝe na komisjach powinno się tez wszystko nagrywać i notować, dzisiaj jest tak
rozwinięta technika, Ŝe moŜna to robić doskonale i wtedy nie było by pytań, dyskusji czy
powiedział, zapytał itd. I to ułatwi naprawdę zdecydowanie Państwa pracę.
Pan Tadeusz Frańczak
- Dziękuję bardzo za ten głos, chciałbym tylko uspokoić Pana Puławskiego Zbigniewa. Takie
kroki rzeczywiście podjęliśmy, skierowaliśmy pismo do Pana Burmistrza z tego co wiem
będzie lada chwila doskonały odpowiedni sprzęt do nagrywania obrad sesji, komisji
zakupiony i jeszcze proszę Pana Radnego NiŜyńskiego.
Pan Krzysztof NiŜyński
- Panie Przewodniczący. Proszę Ŝeby Pan się spotkał z Panem Marcelim, z Panią Agnieszką
i wyjaśnijcie sobie między sobą i nie ma sensu, Ŝeby przedłuŜać dyskusję.
Pan Tadeusz Frańczak
- Dziękuję, proszę jeszcze Pan Radny Robert Sobieraj.
Pan Robert Sobieraj
– Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam uwagę, spostrzeŜenie. UwaŜam, Statut mówi o
protokole w ten sposób, Ŝe jest to zwięzły, w miarę treściwy dokument.
Myślę, Ŝe ta forma się powinna zmienić w sposób ograniczony do krótkich wniosków, a
jeŜeli nie ma mowy o stenogramie - to jedyną formą jest zakup dobrego sprzętu.
Wtedy problem się całkowicie rozstrzyga. Proszę o to tylko Ŝeby protokół był zwięzły i
krótki.
Pan Tadeusz Frańczak
- Bardzo dziękuję Panu Radnemu Sobierajowi, w związku z tym ja to co miałem powiedzieć
wyartykułowałem i mi nie zaleŜy bardzo na tym, Ŝeby te zapisy były takie o których przed
chwilą mówiłem,.
Po uzyskaniu informacji, Ŝe:
- Zgodnie z obowiązującym Statutem nie ma moŜliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian
po przyjęciu protokołu przez Radę Miasta ( Statut jednoznacznie określa zasady dotyczące
terminów i uwag zgłaszanych do treści protokołu).
- Ergo: albo Protokół z XXV sesji Rady Miasta zostanie przyjęty w wersji przedłoŜonej
(zgodnej ze Statutem) albo jego przyjęcie zostanie odłoŜone na kolejną sesję.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta

powiedział:

W takim razie rezygnuję z tych moich wniosków. Kto z Państwa – Pań, Panów Radnych jest
za przyjęciem protokołu z XXV sesji proszę o podniesienie ręki lub mandatu do góry.
17 „za”. Dziękuję. Kto jest przeciw? 0. Kto się wstrzymał? 2 osoby. Dziękuję bardzo.
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W takim razie przyjęliśmy protokół z XXV sesji Rady Miasta Sandomierza.
Ad. 5
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta.
Pan Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza przedstawił:
Informację o bieŜących sprawach Miasta w okresie od 1 października 2008 roku do
28 października 2008 roku.
Wydano 17 Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza.
W dniu 03.10.2008 roku w Warszawie w Pałacu Kultury i Sztuki Miasto Sandomierz
otrzymało tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play 2008” oraz tytuł „Złota lokalizacja biznesu” w
ramach konkursu dla innowacyjnych i przyjaźnie nastawionych do inwestorów gmin z terenu
całej Polski.
Z zakresu Nadzoru Komunalnego:
Wykonano ciąg pieszy biegnący od schodków od ul. Browarnej do ul. świrki i Wigury.
Wykonano remont dachu budynku przy ul. Krótkiej 1.
Zakończono wymianę stolarki okiennej w budynkach komunalnych w zakresie
zaplanowanym na ten rok.
Trwają prace związane z wykonaniem chodnika przy ul. Błonie.
Trwają prace remontowo konserwatorskie na Cmentarzu Wojskowym w Sandomierzu w
zakresie obrzeŜy kwater i kamiennych krzyŜy.
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieŜąco.
Z zakresu Techniczno-Inwestycyjnego:
Rozpoczęto prace przy przebudowie stadionu sportowego-II etap.
Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich na „Przebudowę infrastruktury
technicznej Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu.”
Trwa druga procedura przetargowa na budowę oświetlenia i wykonanie przewiertu dla
budynków Mickiewicza 14-20.
Kontynuowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4.
Podpisano umowę i przekazano plac budowy na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Krakowskiej – II etap.
Podpisano umowę na przygotowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sandomierza”.
Podpisano z Wojewodą Świętokrzyskim aneks do umowy o dofinansowanie zadania PN.:
„Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - Bulwaru Piłsudskiego”.
Zakończono realizację I etapu skate parku przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu.
Zakończono budowę kanalizacji deszczowej w ul. Powiśle w Sandomierzu.
Przeprowadzane są przeglądy gwarancyjne zadań wykonanych w latach ubiegłych.
Przygotowywane są dokumenty pod przyszłe inwestycje planowane do realizacji w 2009r.
Z zakresu Gospodarki Gruntami:
W zakresie podziałów nieruchomości i spraw wieczysto-księgowych:
- wydano 4 decyzje o zatwierdzeniu podziału nieruchomości na wniosek właścicieli gruntów,
- wystąpiono do Sądu Rejonowego z 8 wnioskami o wpis do ksiąg wieczystych
Gminy Sandomierz za właściciela nieruchomości.
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W zakresie obrotu nieruchomościami:
- zawarto umowę notarialną sprzedaŜy lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,
3. Aktualizacja opłat za uŜytkowanie wieczyste:
- dokonano wypowiedzenia dotychczasowych opłat i ustalenia nowej wysokości opłat za
uŜytkowanie wieczyste gruntów przez Sandomierską Spółdzielnię Mieszkaniową i
Przyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową Bud-Dom.
W zakresie dzierŜawy nieruchomości:
wystawiono 146 faktur VAT dot. opłaty czynszu,
zawarto 2 umowy dzierŜawy gruntu pod działalność, oraz rozwiązano 1 umowę dzierŜawy.
Wydano 22 decyzje o zwrocie podatku akcyzowego rolnikom.
Wydano 2 decyzje w sprawie zakłócania stosunków wodnych na gruntach
Z zakresu Referatu Windykacji NaleŜności:
Wydano 6 decyzji w sprawie umorzenia, rozłoŜenia na raty i odroczenia terminu płatności
zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od
środków transportowych, oraz w sprawach cywilnych dot. lokali mieszkalnych.
Wydano 3 postanowienia w sprawach: wezwania stron do uzupełnienia braków wniosku,
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, przedłuŜenia terminu wydania decyzji, oraz w
sprawach o udzielenie pomocy prawnej.
Wysłano 164 upomnienia,
Wycofano i zaktualizowano 9 tytułów wykonawczych, na skutek dobrowolnych wpłat przez
dłuŜników,
Sporządzono 7 notatek urzędowych,
Wystawiono 114 tytułów wykonawczych,
Wydano 393 zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, o nieposiadaniu gospodarstwa
rolnego, oraz o stanie majątkowym.
Z zakresu Edukacji, Kultury i Sportu:
W Sandomierzu w październiku odbyły się liczne imprezy z zakresu kultury m.in. „XVIII
Festiwal Muzyka w Sandomierzu” – koncert „Cudowne dzieci” z udziałem Sandomierskiej
Orkiestry Festiwalowej Brevis oraz uzdolnionych muzycznie dzieci.
W sandomierskim Ratuszu odbyła się konferencja naukowa - cykl wykładów dotyczących
Ŝycia i dorobku artystycznego Mikołaja Gomółki „Mikołaj Gomółka – Ŝycie i twórczość"
wraz z koncertem towarzyszącym konferencji „Mikołaj Gomółka - Ŝycie i twórczość”muzyka okresu Renesansu.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w Zamku Kazimierzowskim uroczystość
nagrodzenia nauczycieli z sandomierskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
Za szczególne osiągnięcia w edukacji dzieci i młodzieŜy Burmistrz Sandomierza wręczył
nagrody dyrektorom i nauczycielom. Otrzymali je dyrektorzy gimnazjów : Kazimierz
Krzelowski i Mieczysław Dygas, dyrektor Przedszkola Nr 1 – Dorota Strugała, Teresa
Samołyk i Grzegorz Paś – nauczyciele z Gimnazjum Nr 1, Zofia Gołąbek
z Gimnazjum Nr 2, ElŜbieta Strzelińska ze Szkoły Podstawowej Nr 1, Ewa Kochanowska ze
Szkoły Podstawowej Nr 2, Edyta NiŜyńska ze Szkoły Podstawowej Nr 3, GraŜyna Niedbała i
Jacek Gajewski ze Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz BoŜena Prezgot z Przedszkola Nr 6.
W Hali Widowiskowo-Sportowej przeprowadzono - akcję edukacyjną dla pierwszoklasistów,
przedstawienie zasad bezpiecznego pokonywania ulicy pod hasłem „Pierwszaki: zdrowo i
bezpiecznie do szkoły”. Organizatorem akcji jest redakcja „Echa Dnia”. Burmistrz
Sandomierza objął honorowy patronat nad przebiegiem akcji.
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Podczas „XIX Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2008 w
Poznaniu” miasto Sandomierz przedstawiło swoją bogatą ofertę turystyczną.
Odbyły się równieŜ konkursy, wernisaŜe, koncerty takie jak: „Martwa natura, pejzaŜe,
pastele” - wernisaŜ wystawy prac Teodory Pawełko Kwiatkowskiej, „Ogólnopolski Konkurs
Translatorski poezji Gary’ego Syndera”, równieŜ rozstrzygnięto konkurs plastyczny o
tematyce ekologicznej skierowanego do uczniów sandomierskich szkół podstawowych pod
hasłem „Ja teŜ dbam o środowisko” .
W Klubie „Lapidarium” odbyły się koncerty zespołu muzyki rockowej
„śywiołak”,„Corruption” oraz „S.N.O.W.” W Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej obyły
się eliminacje rejonowe XXXI Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego Literatury
Regionalnej.
W 30-stą rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II” odbyła się msza święta dziękczynna za
pontyfikat Jana Pawła II oraz wspólna modlitwa. Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”
uczestniczył w Otwartych Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w
wieloboju w Kielcach, w memoriale Edmunda Sarny gdzie sandomierscy lekkoatleci
zdobyli 3 złote i 1 brązowy medal; w konkurencji siedmioboju, w kategorii seniorek,
zwycięŜyła Magdalena Drop, a w kategorii juniorek młodszych - Karolina Kołeczek;
natomiast w ośmioboju juniorów młodszych zwycięŜył Karol Petelewicz, ponadto brązowy
medal w siedmioboju, w kategorii juniorek młodszych, zdobyła Eliza Rusak.
W dniach 4-5.10.2008 roku odbyły się XIX Mistrzostwa Polski Juniorów Karate Kyokushin,
dwaj młodzi zawodnicy z Sandomierskiego Klubu Karate zdobyli na turnieju brązowe
medale, w kategorii kumite junior, w wadze do 70 kg trzecie miejsce wywalczył Bartłomiej
Juda, a w kategorii wagowej do 80 kg trzecią lokatę zajął Adrian Ząbek, miejsce: Hala
Sportowa ROKiS w Radzyminie. Jesienne plenerowe spotkanie „Festiwal Latawca” oraz
„Święto Pieczonego Ziemniaka” to impreza dla dzieci i młodzieŜy, promująca zdrowy tryb
Ŝycia poprzez sport i rekreację, które odbyło się na Placu Papieskim.
Odbyły się równieŜ zawody w wędkowaniu gruntowym, spławikowym oraz w
spinningu na zakończenie sezonu.
Udział wzięli zawodnicy zrzeszeni w kole Polskiego Związku Sportowego nr 1 w
Sandomierzu.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Od 01. 10.2008 r. istnieje moŜliwość korzystania z nauki pływania dwa razy w tygodniu
lub weekendy. Obecnie korzysta z tej formy 23 grupy ze szkół sandomierskich oraz
przedszkoli.
W soboty i niedziele z grupowej nauki pływania korzysta 6 grup z podziałem według stopnia
zaawansowania. Członkowie Klubu Seniora, działającego przy OAK, korzystają z nauki oraz
doskonalenia pływania w kaŜdą środę o godz. 08.30. Z zajęć korzysta 40 osób.
06.10. 2008r w Hali Sportowej MOSiR ruszyła V edycja Halowej Amatorskiej Liga Piłki
NoŜnej. Do rozgrywek halowych zgłosiło się 19 druŜyn, łącznie 285 zawodników. Rozgrywki
organizowane są w kaŜdy poniedziałek o godz. 17.00.
Od października w Ośrodku Akcji Kulturalnej wznowione zostały się dwa razy w
tygodniu zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieŜy, z których korzysta ok. 20 osób. Spotkania
organizowane są we wtorki i piątki o godz.16.00.
04.10.2008 r. rozpoczął się Kurs Tańca Towarzyskiego dla młodzieŜy i dorosłych w
OAK.
Spotkania odbywają się w piątki o godz. 19.00. Pięciostopniowy kurs obejmuje naukę tańców
latynoamerykańskich, standardowych oraz tańca uŜytkowego. Z tej formy korzysta 30 osób.
24.10.2008r MOSiR współorganizował akcję: „ 50 ton zdrowia”, w ramach której odbywały
się bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla emerytów i rencistów oraz badania ciśnienia i
poziomu glukozy.
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25.10.2008 r. w Parku Piszczele t przy organizacyjnym udziale MOSiR odbyły się Zawody
Deskorolkowe pn SKATEBOARDING JEAM. W zawodach wzięło udział kilkudziesięciu
zawodników z całego kraju.
Edukacja
15 października br. zamknięte zostało ostatecznie przyjmowanie wniosków o
przyznanie stypendiów szkolnych. Wymieniony termin dotyczył oczywiście słuchaczy
kolegiów ( między innymi studentów Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu), bowiem
uczniowie pozostałych szkół składali wnioski do 15 września. Ogółem złoŜone zostało 198
wniosków stypendialnych i dwa wnioski o przyznanie zasiłku losowego. W ramach
Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2008 roku: „Dofinansowanie zakupu
podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej - Wyprawka szkolna” ,
pomoc otrzymało 113 uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków z oddziałów zerowych,
a ogólny koszt dotacji na ten cel wyniósł 15.290 zł.
Z kolei w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i
młodzieŜy w 2008 roku: „Aktywacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych”, projekt przedstawiony przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Sandomierzu,
zatytułowany: „Co słonko widziało” uzyskał akceptację komisji kuratoryjnej i po podpisaniu
stosownej umowy na realizację tego projektu placówka otrzyma 5.919 zł. w ramach dotacji
celowej.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta podziękował Panu
Burmistrzowi za wypowiedz oraz poprosił Państwa Radnych o ew. pytania dot. informacji
przedstawionej przez Pana Burmistrza.
Pan Andrzej Bolewski
- Podziękował za nieodpłatną pomoc przy „pracach związanych ze Skate Park –iem”–
(między innymi Panu Tadeuszowi Przyłuckiemu – Prezesowi PGKiM oraz Panu Leszkowi
Kawiorskiemu – Prezesowi PEC)
- Zaapelował, aby nie zaniechać inwestycji: remontu MOSiR-u i zaproponował o zwrócenie
się o pomoc do Pana Posła - Marka Kwitka.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
- Poprosił o wsparcie i pomoc Gościa – Pana Grzegorza Szaginiana – Radnego Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego –w związku z wieloletnimi zabiegami o dokonanie remontu
– budowy ulicy Lubelskiej.
Pomimo deklaracji ze strony Miasta, Ŝe będzie partycypować w kosztach opracowywania
dokumentacji realizacja przesuwa się ad calendas Graecas.
Pan Maciej Skorupa
- W związku z protestami kupców z Placu 3-go Maja - zaproponował powołanie tzw.
specgrupy do opracowania projektu zagospodarowania tego Placu (w skład wchodziliby np.
urbaniści, artyści, kupcy)
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, Ŝe:
- Nie naleŜy prowadzić handlu na chodniku.
- NaleŜy zlikwidować nieestetyczne budy.
- Nowoczesny stadion wymaga zapewnienia miejsc parkingowych.
- Postara się przedstawić róŜne propozycje dotyczące zagospodarowania Placu 3-go Maja
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, Ŝe wierzy,
iŜ „w odpowiednim momencie” Pan Burmistrz będzie sprawę konsultował z Radą i
Mieszkańcami.
Pan Krzysztof Cieślak
Powiedział, Ŝe przejście łączące Stare Miasto z ulicą świrki i Wigury jest bardzo estetyczne,
ale:
- Brakuje kilku punktów oświetleniowych.
- NaleŜy wykosić krzaki na szerokości 5 metrów z uwagi na zagroŜenie (doszło do napadu).
Pan Grzegorz Szaginian – Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Powiedział, Ŝe:
- Z ogromną przyjemnością uczestniczy w sesji Rady Miasta Sandomierza.
- Postara się zwrócić uwagę Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na potrzeby
Sandomierza.
- Prosi Pana Burmistrza o szczegóły dotyczące ulicy Lubelskiej.
Pan Zbigniew Puławski
Zapytał o :
- Remont budynku „po Telekomunikacji Polskiej”
- Plany związane z budynkiem przy ulicy śeromskiego.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe
- Remont w budynku przy Placu Poniatowskiego 2 – trwa.
- Budynek przy ul.śeromskiego został przeznaczony dla WyŜszej Szkoły Zawodowej.
Ad 6.
Informacja o działalności miejskich jednostek organizacyjnych (w tym placówek
oświatowych) w zakresie rozwoju edukacji i oświaty oraz zapoznanie się z ofertą w
zakresie kultury działających na terenie miasta instytucji, placówek i stowarzyszeń.
Pan Tadeusz Frańczak –Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przypomniał, Ŝe:
- Informacja o działalności miejskich jednostek organizacyjnych (w tym placówek
oświatowych) w zakresie rozwoju edukacji i oświaty oraz zapoznanie się z ofertą w zakresie
kultury działających na terenie miasta instytucji, placówek i stowarzyszeń została zdjęta z
Porządku obrad XXV sesji Rady Miasta.
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- Informacja ( ze względu na obszerność opracowania) była do wglądu w biurze Rady.
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
powiedział, Ŝe Komisja, której przewodniczy zapoznała się z powyŜszą Informacją i „nie
wniosła Ŝadnych uwag”.
Wobec braku uwag, wniosków i pytań ze strony obecnych na sali Pan Tadeusz Frańczak –
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, Ŝe Informacja o działalności miejskich
jednostek organizacyjnych (w tym placówek oświatowych) w zakresie rozwoju edukacji i
oświaty oraz zapoznanie się z ofertą w zakresie kultury działających na terenie miasta
instytucji, placówek i stowarzyszeń została przez Radę Miasta Sandomierza przyjęta.
Ad. 7
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady
Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i
zatwierdzenia ich składów osobowych.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza:
-Poinformował, Ŝe Państwo Radni otrzymali przed sesją drugą, rozszerzoną wersję projektu
uchwały ze względu na złoŜony w dniu 22 października 2008 roku wniosek Pana Macieja
Skorupy, w którym Radny składa rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej ( jako
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Maciej Skorupa nie moŜe być członkiem Komisji
Rewizyjnej - szczegóły wyjaśnia projekt uchwały).
Zapytał :Czy odczytać projekt uchwały ? – brak zgłoszeń.
Czy ktoś chciałby zabrać głos? – brak zgłoszeń.
W związku z powyŜszym Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku
Rady Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i
zatwierdzenia ich składów osobowych
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”- Radna – Pani
Agnieszka Frańczak – Szczepanek nie była obecna podczas głosowania)
I stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza
Uchwały Nr XXVI/231/2008
zmieniającej uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Miasta
Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i
zatwierdzenia ich składów osobowych.
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia odwołania z funkcji Przewodniczącego
Komisji BudŜetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta
- Przypomniał, Ŝe na XXV sesji Rady Miasta w dniu 1 października 2008 roku Pan Andrzej
Gleń złoŜył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów funkcji.(jak
Uzasadnienie)
- Zapytał :Czy odczytać projekt uchwały ? – brak zgłoszeń.
Czy ktoś chciałby zabrać głos? – brak zgłoszeń.
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W związku z powyŜszym Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie projekt w sprawie zatwierdzenia odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji
BudŜetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza.
(Wynik głosowania: 12 „za”, 6 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”- Radna – Pani
Agnieszka Frańczak – Szczepanek nie była obecna podczas głosowania)
I stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza
Uchwałę Nr XXVI/232/2008
w sprawie zatwierdzenia odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji BudŜetu i
Finansów Rady Miasta Sandomierza.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe:
- „Bije się w piersi”, gdyŜ z uwagi na emocje towarzyszące obradom poprzedniej sesji Rady
Miasta Sandomierza nie złoŜył stosownych podziękowań i gratulacji.
- Dziękuje Panu Januszowi Sochackiemu – Przewodniczącemu Rady Miasta oraz
Wiceprzewodniczącym :Panu Marcelemu Czerwińskiemu i Panu Jackowi Dybusowi za
dwuletnią współpracę.
- Dziękuje Panu Andrzejowi Gleniowi – Przewodniczącemu Komisji BudŜetu i Finansów
za „męczącą” pracę przy konstruowaniu budŜetu Miasta Sandomierza.
- Gratuluje Panu Tadeuszowi Frańczakowi wyboru na stanowisko Przewodniczącego Rady
Miasta Sandomierza oraz Panu Krzysztofowi Kandeferowi i Panu Maciejowi Skorupie na
stanowisko Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji BudŜetu i
Finansów Rady Miasta Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe:
- PowyŜszy projekt uchwały jest konsekwencją złoŜonej rezygnacji i odwołania
Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów.
Pan Janusz Sobolewski – Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe
Komisja BudŜetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 28 października br. dokonała wyboru
nowego Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów - Pana Wojciecha Czerwca.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza:
- Poprosił, aby w § 1 w miejsce wykropkowane pisać Pan Wojciech Czerwiec
- Poddał pod głosowani w/w projekt uchwały.
- Na podstawie wyników głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XXVI/233/2008
w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów Rady Miasta
Sandomierza.
- Pogratulował Panu Wojciechowi Czerwcowi wyboru na stanowisko Przewodniczącego
Komisji BudŜetu i Finansów.
- Ogłosił 5-cio minutową przerwę.
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Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza.
Po przerwie Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta wznowił obrady i
przystępując do realizacji kolejnego punktu Porządku obrad przypomniał, Ŝe
- Komisja Statutowa została powołana Uchwałą Nr IV/23/2007 w sprawie powołania
Komisji Statutowej oraz zatwierdzenia jej składu osobowego.
- Przedmiotem działania Komisji miało być opracowanie zmian w Statucie Miasta
Sandomierza.
- Wszyscy Państwo Radni, wszystkie Komisje i Kluby Radnych Rady Miasta Sandomierza
byli zapoznawani z proponowanymi zmianami oraz mieli moŜliwość zgłaszania poprawek
W dyskusji udział wzięli:
Pan Robert Sobieraj
Powiedział, Ŝe poprawki zgłoszone przez poszczególne komisje zostały uwzględnione an
bloc i nie ma potrzeby ich odczytywania.
Pan Andrzej Bolewski
Przypomniał, Ŝe Radni mogli równieŜ zgłaszać wnioski indywidualnie i zapytał: ile wniosków
nie zostało uwzględnionych ?
Pan Janusz Sobolewski – Przewodniczący Komisji Statutowej
Powiedział, Ŝe:
-KaŜdy wniosek był rozpatrywany indywidualnie.
- Przykładowo: nie uwzględniono wniosków zgłoszonych przez Radnego Władysława
Tetera.
- Statystycznie uwzględniono około 20 % poprawek zgłoszonych przez Radnych.
Pan Marceli Czerwiński
Przypomniał, Ŝe w pracach Komisji Statutowej brali udział przedstawiciele wszystkich
Klubów Radnych oraz Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, który
słuŜył radą i pomocą (w przypadku jakichkolwiek wątpliwości).
Pan Andrzej Gleń
Zgłosił formalny wniosek o przegłosowanie projektu uchwały.
Pan Jacek Dybus
Zapytał: czy w ostatnim okresie Komisja Statutowa wprowadzała jakieś zmiany w projekcie
uchwały?
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Pan Janusz Sobolewski
Odpowiedział negatywnie (Komisja Statutowa nie wprowadzała zmian).
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta argumentując „Sytuacją ostatnich
kilku tygodni” zgłosił kilka poprawek do Statutu Miasta Sandomierza – jak niŜej:
- w § 17 zamiast „1-3 wiceprzewodniczących” wpisać „2 wiceprzewodniczących” (Pan
Janusz Sobolewski powiedział, Ŝe zapis mówi o dwóch wiceprzewodniczących)
- W § 41 po słowach „Interpelację składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego
Rady Miasta” dopisać „z moŜliwością ustnego ich wyartykułowania w czasie obrad sesji.”
Zdaniem mówcy pozwoli to na zapoznanie z interpelacją pozostałych Radnych (zwłaszcza w
przypadku, gdy odpowiedz nie satysfakcjonuje Radnego.
- W § 43 punkt 11 wprowadza ograniczenie do 3 minut dla osoby spoza Rady –
Przewodniczący Rady uwaŜa, Ŝe czasami wystąpienia dotyczą waŜnych spraw i ograniczenie
to uniemoŜliwia dłuŜszą wypowiedz.
- W § 43 punkt 12 wprowadzić zapis: ”Osobie nie będącej radnych przysługuje prawo do
jednej repliki w czasie do 3 minut”.
- W § 52 dopisać ,Ŝe „Protokół sporządzany z sesji ma być protokołem ze stenogramem
stanowiącym jego integralną część.”
”Zapis cyfrowy przebiegu sesji udostępnia się radnym za pomocą skopiowania na
odpowiednich nośnikach medialnych poprzez przesłanie e-mail-em na przypisany danemu
radnemu adres albo udostępniając zapis na określonej stronie Rady Miasta. Przy czym
udostępnienie to mogłoby nastąpić najpóźniej następnego dnia po zakończeniu sesji.”
Pan Andrzej Bolewski
W związku z poprawkami zgłoszonymi przez Pana Tadeusz Frańczaka – Przewodniczącego
Rady Miasta zauwaŜył, Ŝe:
- Komisja Statutowa pracowała wystarczająco długo (i juŜ na poprzedniej sesji Mówca zadał
pytanie o losy tej uchwały).
- Nie rozumie do końca dlaczego zmiany te naleŜy wprowadzić w kontekście ostatnich
zdarzeń.
- W „kontekście ostatnich zdarzeń” mógłby wnieść o zapis dotyczący etyki radnego – a tego
nie robi.
- Nie negując zasadności zgłoszonych poprawek i nie zamykając sobie drogi do ew. zmian
w przyszłości „pewien etap trzeba zamknąć”.
Pan Maciej Skorupa
- Poprosił Pana Tadeusza Frańczaka – Przewodniczącego Rady Miasta o wycofanie
zgłoszonych wniosków.
- Zaproponował , aby „nie wygaszać Komisji Statutowej”.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Powiedział, Ŝe wycofuje zgłoszone wnioski.
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Solidaryzując się z wypowiedziami Radnych: Pana Roberta Sobieraja i Pana Andrzeja
Bolewskiego zauwaŜył, Ŝe:
- Protokół powinien być zwięzły.
- Uwagi dotyczące manipulowania prowadzą w ślepy zaułek, gdzie „jeden na drugiego będzie
patrzył wilkiem”.
Pan Janusz Sobolewski
-„Przychylił się” do wypowiedzi Pana Andrzeja Bolewskiego – i stwierdził, Ŝe „Był czas na
zmiany” i „Ostatnie wydarzenia w Radzie nie mają tutaj nic do rzeczy”.
- ZauwaŜył, Ŝe moŜna powtórnie powołać Komisję Statutową.
Wobec braku dalszych zgłoszeń Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w
sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza i na podstawie wyników głosowania: 19 „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XXVI/234/2008
w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza.
Ad. 11 Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta za I półrocze 2008 roku.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opinię na
temat Sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta za I półrocze 2008 roku.
Pozytywną opinię na w/w temat przedstawili Przewodniczący Komisji merytorycznych Rady
miasta – jak niŜej.
Pan Andrzej - Gleń Komisja BudŜetu i Finansów,
Pan Andrzej Gleń - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony, Środowiska i Rolnictwa,
Pan Władysław Teter- Komisja Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług.
Pan Krzysztof Cieślak - Komisja Praworządności
Pan Andrzej Majewski - Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
Pani Mariola Stępień- Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
Sandomierza stwierdził przyjęcie przez Radnych Sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta
za I półrocze 2008 roku.
Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na
realizację zadania pod nazwą „Dofinansowanie zakupu klimatyzatora dla Komendy
Powiatowej Policji w Sandomierzu”.
Opinie Komisji:
Pan Janusz Sobolewski – Zastępca Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów opinia
pozytywna
Pan Krzysztof Cieślak – Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział,Ŝe komisja
której przewodniczy odrzuciła wniosek uznając, Ŝe:
- Wymieniony zakup nie wpłynie na stan „bezpieczeństwa społecznego”.
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- Miasto moŜe pomóc Policji przy zakupie np. radiowozu i sprzętu nieodzownego w pracy
Policji.
Pan Maciej Skorupa
-Powiedział, Ŝe 2 miesiące temu zapytał na sesji o Plan porozumienia z Komendą
Powiatową Policji i do dzisiaj nie uzyskał odpowiedzi. (w/w Plan pokazał Mówcy
Komendant KPP w Sandomierzu)
- Poinformował, Ŝe na złoŜoną interpelację odpowiedzi udzielił Pan Krzysztof Krzystanek –
Zastępca Burmistrza Sandomierza, iŜ „wzmoŜone patrole w okresie świątecznym nie będą
sponsorowane” przez Miasto Sandomierz.
- Zapytał: Jak klimatyzator poprawi bezpieczeństwo Mieszkańców Miasta?
- Stwierdził, Ŝe uzasadnienie do projektu uchwały nie wyjaśnia skąd wziął się pomysł
dofinansowania zakupu klimatyzatora ?
- Zaapelował do Pana Burmistrza o podjęcie działań zmierzających do dofinansowania
zakupu radiowozu oraz „dodatkowych słuŜb”.
Pan Andrzej Bolewski
-Przypomniał, Ŝe Miasto pomaga Policji finansowo i Ŝe to pracodawca ma zapewnić
odpowiednie warunki pracy .
- UwaŜa, Ŝe pomoc ze strony Miasta powinna być wyłącznie w obszarach, które podnoszą
poziom bezpieczeństwa Mieszkańców Sandomierza (np. zakup radiowozu).
- Poinformował, Ŝe 3 tygodnie temu u Komendanta Wojewódzkiego Policji odbyła się
narada, podczas której padło wiele deklaracji – między innymi obietnica utworzenia
posterunku Policji przy SBB”Sandomierz” .(Mówca podkreślił, Ŝe w spotkaniu
uczestniczyli: Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza oraz Pan Marian
Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej)
Pan Jacek Dybus
- Stwierdził, Ŝe jeŜeli Policja zwraca się o pomoc w sprawie zakupu klimatyzatora , to naleŜy
to rozpatrzyć.
- Poprosił o przerwanie dyskusji i przegłosowanie projektu uchwały.
Pan Maciej Skorupa
- Powtórnie powiedział, Ŝe nie wie skąd pojawił się pomysł zakupu klimatyzatora.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Poprosił, aby Rada Miasta Sandomierza zajęła stanowisko w powyŜszej sprawie.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod nazwą „Dofinansowanie
zakupu klimatyzatora dla Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu” i na podstawie
wyników głosowania:4 „za”, 12 „ przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” stwierdził, Ŝe Rada
Miasta Sandomierza odrzuciła projekt w/w uchwały.
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Punkt 13. Porządku obrad miał być konsekwencją podjętej uchwały w spawie zakupu
klimatyzatora i przewidywał stosowne zmiany w budŜecie miasta na 2008 rok.
Z uwagi na odrzucenie przez Radę Miasta w/w uchwały ad. 13 stał się bezprzedmiotowy.
Po uzgodnieniu powyŜszego z Panią Teresa Prokopowicz – Radcą prawnym Pan Tadeusz
Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta przystąpił do realizacji punktu 14. Porządku obrad
sesji.
Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta:
Pan Janusz Sobolewski – Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe
komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki ,Oświaty, Kultury i Sportu – opinia
pozytywna.
Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w
sprawie zmian w budŜecie miast na 2008 rok i na podstawie wyników głosowania: 19 „za”, 0
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XXVI/235/2008
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok.
Ad. 14 a
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta przypomniał, Ŝe jest to punkt
wprowadzony przez Radę Miasta do Porządku obrad sesji na prośbę Burmistrza Sandomierza
i poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta:
Pan Janusz Sobolewski – Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe
komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki ,Oświaty, Kultury i Sportu – opinia
pozytywna.
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w
sprawie zmian w budŜecie miast na 2008 rok i na podstawie wyników głosowania: 18 „za”, 0
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (Pan Andrzej Bolewski - nieobecność usprawiedliwiona))
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XXVI/236/2008
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok.
Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta przypomniał ,Ŝe jest to punkt
zdjęty przez Radę Miasta z Porządku obrad poprzedniej sesji i poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta:
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- Komisja BudŜetu i Finansów –Wiceprzewodniczący Komisji Pan Janusz Sobolewski- opinia
pozytywna
- Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony, Środowiska i Rolnictwa –Przewodniczący
Komisji Pan Andrzej Gleń – opinia pozytywna
- Komisja Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług – Przewodniczący Komisji Pan
Władysław Teter – opinia pozytywna.
Pan Jacek Dybus
- Zapytał: Dlaczego sprzedaŜ nieruchomości nastąpi w wyniku przetargu ograniczonego ?
- Zgłosił wniosek formalny o zmianę formy przetargu oraz zastąpienie w projekcie uchwały
wyrazu ograniczonego na nieograniczonego.
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziały Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Powiedziała, Ŝe są róŜne formy przetargu i dopuszczalny w tym przypadku jest równieŜ
przetarg nieograniczony.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek
formalny zgłoszony przez Pana Jacka Dybusa , aby projekcie uchwały wyraz ograniczony
zastąpić nieograniczony.
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” – wniosek został przez
Radę przyjęty.
Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy
nieruchomości z uwzględnieniem przyjętej poprawki i na podstawie wyników głosowania: 17
„za”, 0 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”) stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza
podjęła
Uchwałę Nr XXVI/237/2008
w sprawie sprzedaŜy nieruchomości.
Ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta przypomniał ,Ŝe jest to kolejny
punkt zdjęty przez Radę Miasta z Porządku obrad poprzedniej sesji i poprosił o opinie
komisje merytoryczne Rady Miasta:
- Komisja BudŜetu i Finansów –Wiceprzewodniczący Komisji Pan Janusz Sobolewski- opinia
pozytywna
- Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony, Środowiska i Rolnictwa –Przewodniczący
Komisji Pan Andrzej Gleń – opinia pozytywna
- Komisja Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług – Przewodniczący Komisji Pan
Władysław Teter – opinia pozytywna.
Pan Jacek Dybus
Zapytał: Czy analizowano inne formy: zagospodarowania i sprzedaŜy tych działek ?
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Pan Krzysztof Kandefer
Zapytał: o wartość tej nieruchomości, czy była dokonywana wycena ?

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe:
- W/w nieruchomość gmina otrzymała „kilka lat temu w prezencie”.
- Część działki przeznaczona jest na tereny rekreacyjno-rolne, część pod budownictwo, a
przez część będzie biegła linia wysokiego napięcia i „nie spodziewamy się bardzo duŜych
pieniędzy”.
- Nie ma moŜliwości zagospodarowania tej działki „a podatek płacimy”.
- Jak zostanie ogłoszony przetarg , to kwota będzie znana.
Pani Zofia Malec - Naczelnik Wydziały Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Poinformowała, Ŝe cena wywoławcza wynosi 122 tyś. zł.
Pan Krzysztof Kandefer
Zgłosił wniosek formalny dotyczący zmiany zapisu w § 1 projektu uchwały: zamiast
ograniczony wpisać nieograniczony.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
wniosek formalny zgłoszony przez Pana Krzysztofa Kandefera, aby projekcie uchwały wyraz
ograniczony zastąpić nieograniczony.
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” – wniosek został przez
Radę przyjęty.
Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy
nieruchomości z uwzględnieniem przyjętej poprawki i na podstawie wyników głosowania: 18
„za”, 0 „przeciw”, 0„wstrzymujących się”) stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XXVI/238/2008
w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej
Ad. 17.
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego „Zakład Oczyszczania
Ścieków w Sandomierzu”.
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił o opnie
komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza
Pan Janusz Sobolewski – Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia
pozytywna
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony,
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna
Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.
W dyskusji udział wzięli:
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Pan Krzysztof Kandefer
Zapytał:
- Czy „przeniesienie” Zakładu Oczyszczania Ścieków do PGKiM – u będzie skutkowało
podniesieniem cen za m ³ ścieków ?
- JeŜeli odpowiedz na pierwsze pytanie jest twierdząca, to czy jest przewidywana
rekompensata dla Mieszkańców Sandomierza ?
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, Ŝe:
- Przede wszystkim chodzi o uporządkowanie przestarzałej gospodarki wodno-ściekowej na
Starym Mieście.
- Włączenie Oczyszczalni Ścieków w struktury PGKiM pozwoli na odzyskanie podatku
VAT (około 9 milionów zł)
- W związku z „naliczaną amortyzacją” mogą wzrosnąć ceny ścieków.
- RozwaŜany jest „wariant awaryjny” przewidujący rekompensatę ( zaleŜny , między innymi
od uchwały podatkowej)
Pan Andrzej Bolewski
Powiedział, Ŝe
- Nie przekonują Go argumenty Pana Burmistrza i uzasadnienie do projektu uchwały.
- I tak za ewentualne błędy zapłaci „ostateczny odbiorca”.
- NaleŜy wprowadzać restrukturyzację przedsiębiorstw.
- PGKiM i PEC są samodzielnymi przedsiębiorstwami- mogą brać kredyty, modernizować
zakład itp.
Pan Krzysztof Kandefer
- Powiedział, Ŝe na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
wnioskowano, aby wartość Zakładu Oczyszczania Ścieków przekazanego do PGKiM była
wartością bilansowa gwarantującą ,Ŝe ew. podwyŜka będzie najniŜsza z moŜliwych.
Pan Jacek Dybus
UwaŜa, Ŝe
- NaleŜy pracować nad zminimalizowaniem kosztów wynikających z połączenia Zakładu
Oczyszczania Ścieków z PGKiM.
- Ewentualne dopłaty i tak przecieŜ sfinansują podatnicy (byłyby tyko „przekładaniem
pieniędzy z kieszeni do kieszeni”).
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
- Poprosił o poprawienie błędu w projekcie uchwały: zamiast Oczyszczalni wpisać
Oczyszczania (dot. nazwy Zakładu :prawidłowa nazwa brzmi - Zakład Oczyszczania
Ścieków)
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- Powiedział, Ŝe jednym z warunków otrzymania pomocy z Unii Europejskiej jest końcowy
efekt „samofinansowania się”.
Przykładowo: Gmina ponosi opłaty z tytuły odprowadzania wód opadowych do Wisły –
Przewidywane jest – wzorem krajów unijnych – wprowadzenie opłat z tego tytułu dla
właścicieli domów prywatnych z tego tytułu.
- Po włączeniu Oczyszczalni Ścieków do PGKiM Pan Anatol śygadło będzie bezpośrednio
podlegał Prezesowi PGKiM i nie są przewidywane Ŝadne zwolnienia Pracowników ZOŚ.
- Zapytał: Dlaczego niektórzy Radni opuszczają obrady sesji i udają się na spotkanie
Burmistrza z Mieszkańcami ?
- Przypomniał, Ŝe spotkania z Mieszkańcami Sandomierza zostały, tradycyjnie zorganizowane
przez Burmistrza Sandomierza w związku z konstruowaniem budŜetu’2009.
- ZauwaŜył, Ŝe ustawa nakłada na Radnych obowiązek odbywania spotkań z Wyborcami,
ale niekoniecznie Państwo Radni muszą ograniczać się wyłącznie do uczestniczenia w tych,
które organizuje Burmistrz.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o odnotowanie w Protokole
z XXVI sesji Rady Miasta, Ŝe „w trzeciej godzinie i drugiej minucie obrad sesji” salę obrad
opuścili Radni: Pan Marek Chruściel i Pan Andrzej Bolewski.
Wcześniej salę opuścił Radny – Pan Andrzej Gleń.
Pan Robert Sobieraj
Komentując wypowiedz Pana Burmistrza na temat odpłatności za wody opadowe z posesji
prywatnych powiedział, Ŝe „sprawa” dotyczy równieŜ mieszkańców domów z tzw.
budownictwa wielorodzinnego.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady
Miasta przypominając o poprawienie w tekście projektu uchwały wyrazu Oczyszczalni na
Oczyszczania - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu
budŜetowego „Zakład Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu”. i na podstawie wyników
głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0„wstrzymujących się”) stwierdził, Ŝe Rada Miasta
Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XXVI/239/2008
w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego „Zakład Oczyszczania Ścieków w
Sandomierzu”.
Ad. 18
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie
„Sandomierskie Centrum Kultury”
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta:
- Przypomniał, Ŝe projekt uchwały został zdjęty z Porządku obrad XXV sesji Rady Miasta
Sandomierza
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta:
Pan Janusz Sobolewski – Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe
komisja zaopiniował projekt uchwały pozytywnie pod warunkiem rozwiązania problemu
dotyczącego sprzedaŜy napojów alkoholowych w Caffe Galeria.
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Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu, Ŝe
Komisja wnioskuje – jak niŜej
- pod „Uchwała Nr….. Rady Miasta Sandomierza z dnia……” dopisać:
Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Sandomierskiego Centrum Kultury
w Sandomierzu.
- w podstawie prawnej która brzmi: „Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 i 18, art.9 ust. 1
i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala
co następuje: ”w trzecim wierszu po art. 9 ust. 1 dopisać „i 2 , art. 11”
w trzecim wierszu przy art. 13 ust. 1 skreślić „ust.1”
- § 3 otrzymuje brzmienie „Siedzibą Sandomierskiego Centrum Kultury jest miasto
Sandomierz”.
- § 4 Dopisać : „ rozwijanie i ”
„Przedmiotem działalności jednostki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb
społecznych w zakresie kultury.”
Pan Krzysztof Cieślak – Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, Ŝe Komisja
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie pod warunkiem, Ŝe w
budynku przy Rynek 25/26 nie będzie prowadzona sprzedaŜ napojów alkoholowych.
Pan Przewodniczący otworzył dyskusję:
Pani Sylwia Rybacka
Powiedziała , Ŝe:
- W dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zgłosiła
swoje wątpliwości dotyczące ew. zatrudnienia pracowników (czy podlega ustawie o
Instytucji Kultury, czy o Placówkach Oświatowo- Wychowawczych ?) i nie otrzymała
odpowiedzi.
- PowyŜszą sprawę konsultowała z prawnikiem (spoza Urzędu)
- Z Panią Naczelnik Ewą Kondek
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny
Powiedział ,Ŝe
- NaleŜy zasięgać opinii radców prawnych Urzędu.
- JeŜeli ma to być Instytucja Kultury powołana na podstawie ustawy o działalności
kulturalnej, to nie moŜe być mowy o działalności oświatowo-wychowawczej.
Działalność oświatową reguluje ustawa o oświacie.
Pani Sylwia Rybacka
Powiedziała, Ŝe:
- Ma swoje wątpliwości.
- Zgłasza wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z Porządku obrad sesji.
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Pan Ewa Kondek – Naczelnik Wydziały Edukacji, Kultury i Sportu
Powiedziała, Ŝe:
- Udzieliła odpowiedzi na zgłoszone wątpliwości. - Odpowiedz brzmiała: wychowanie – tak,
oświata – nie.
- Ze względu na brak reakcji- komentarza ze strony Państwa Radnych nie jest pewna „Czy
Państwo na komisji usłyszeli co się mówi”.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe:
- Wszyscy Państwo Radni słuchają Pana Burmistrza i pracowników Urzędu.
- Był równieŜ „posądzony publicznie, Ŝe sypia na komisjach”.
- Nie naleŜy robić takich „przytyków”.
Pani Sylwia Rybacka
Powiedziała, Ŝe:
- NaleŜy raz na zawsze zamknąć temat formalno-prawny finansowania kultury.
- Radni nie chcą , aby w miejscu ,gdzie będą przebywały dzieci i młodzieŜ był sprzedawany
alkohol.
Pan Maciej Skorupa
Przypomniał, Ŝe:
- Wszystkie komisje opiniujące projekt uchwały zgłaszały problem sprzedaŜy alkoholu.
- Projekt uchwały był przygotowywany kilka miesięcy, znana była siedziba Centrum i
zapytał: Kto wystąpił o wydanie koncesji na sprzedaŜ alkoholu i kto takie zezwolenie
wydał?
Pan Zbigniew Puławski – Mieszkaniec Sandomierza
- UwaŜa, Ŝe powinny być sesje tematyczne np. poświęcone kulturze.
- „Nie wie o co chodzi z tym Sandomierskim Centrum Kultury” i uwaŜa ,Ŝe jest to
superbubel.
- NaleŜy zorganizować spotkanie z ludźmi, którzy znają się na kulturze.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe
- Podobne postulaty Pan Zbigniew Puławski składał podczas DyŜuru radnych.
- Rada powinna przekonać się do sesji tematycznych i podjąć próbę zorganizowania takiej
sesji.
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny
- Oświata i wychowanie nie, Ustawa definiuje działalność kulturalna jedynie. I tylko w tym
zakresie Statut moŜe stanowić.
- Prowadzenie działalności kulturalnej wyklucza sprzedaŜ alkoholu.
- Instytucja moŜe prowadzić działalność na terenie całego kraju.
Pani Sylwia Rybacka
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Powiedziała, Ŝe nie zgadza się z opinią Pani prawnik, Ŝe prowadzenie działalności
kulturalnej wyklucza sprzedaŜ alkoholu (zgodnie z ustawą)
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe przedłoŜony Statut
mówi o zakazie sprzedaŜy alkoholu i biorąc pod uwagę czas opracowywania projektu tej
uchwały wątpliwości Państwa Radnych wydają się uzasadnione.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
- Przypomniał, Ŝe projekt uchwały został zdjęty z obrad poprzedniej sesji i był wystarczająco
długi czas, aby wszystkie wątpliwości wyjaśnić.
- Zgodził się, Ŝe jest to pewna niezręczność i zapewnił koncesja na sprzedaŜ alkoholu
wygaśnie w ciągu pół roku (a dla dzieci i młodzieŜy będzie odrębne wejście).
- Przypomniał, Ŝe jednym z celów jest oddzielenie kultury od sportu i rekreacji , a podjętą
uchwałę moŜna udoskonalać.
Pani Sylwia Rybacka
Przypomniała, Ŝe:
- Projekt uchwały składa się z „z siedmiu paragrafów i trzech kartek Statutu” ,
- Był przygotowywany od stycznia br.
- Był omawiany dwukrotnie na Komisji Nauki , Oświaty, Kultury i Sportu.
- Nie naleŜy oczekiwać ,Ŝe „ten temat będzie zamknięty”.
- Wydanie koncesji na alkohol uwaŜa za „niejasne”.
Pan Maciej Skorupa
- UwaŜa za „dziwnie” wydawanie koncesji na alkohol w budynku przewidzianym na siedzibę
instytucji kultury.
- Przypomniał, Ŝe wcześniej (jak Mówca był w Radzie Fundacji Kultury) nie prowadzono
tam sprzedaŜy alkoholu.
- Zapytał: kto podpisał zgodę na sprzedaŜ alkoholu?
Pan Michał Saracen
UwaŜa, Ŝe:
- NaleŜy wyciągnąć konsekwencje w stosunku do osoby, która podpisała koncesję.
- Wydawanie koncesji, a następnie jej odbieranie jest niewłaściwe.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe
- Sprawa sprzedaŜy alkoholu zostanie rozwiązana i nie naleŜy robić z tego problemu.
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału EKiS
Przypomniała, Ŝe droga legislacyjna uchwały ( od jej uchwalenia do wejścia w Ŝycie)
ze względu na wymóg publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
jest dosyć długa.
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Pani Sylwia Rybacka
- Powiedziała, Ŝe jedynym problemem jest alkohol.
- Zapytała Panią Ewę Kondek czy istnieje moŜliwość przesunięcia rozpatrzenia tej uchwały
i na ile to przesuniecie opóźni utworzenie instytucji kultury.
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału EKiS
Powiedziała, Ŝe:
- Do czasu wygaśnięcia koncesji na sprzedaŜ alkoholu przedmiotowy lokal zostanie
przeznaczony na biuro.
- Zajęcia z dziećmi i młodzieŜą będą prowadzone w lokalu przy ulicy Armii Krajowej.
Następnie Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
wniosek formalny zgłoszony przez Panią Sylwię Rybacką o zdjęcie z Porządku obrad sesji
punktu: Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o
nazwie „Sandomierskie Centrum Kultury” i na podstawie wyników głosowania: 11 „za”, 1
„przeciw’, 4 osoby „wstrzymały się” do głosu) stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza
postanowiła zdjąć w/w projekt uchwał z Porządku obrad XXV sesji Rady Miasta.
Pan Zbigniew Puławski
Ponownie zaapelował o skorzystanie z umiejętności i wiedzy ludzi kultury.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Poprosił Państwa Radnych o wnikliwe przeanalizowanie tego projektu uchwały i
przedstawienie na piśmie konkretnych uwag , zarzutów i propozycji , aby:
- UmoŜliwić ustosunkowanie się do powyŜszych.
- Uniknąć na kolejnej sesji podobnej dyskusji.
Ad. 19
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu
Samopomocy w Sandomierzu
Opinie Komisji merytorycznych Rady Miasta Sandomierza :
- Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia – opinia pozytywna
- Komisja Praworządności – opinia pozytywna
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta
poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu
i na podstawie wyników głosowania: (16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”)
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XXVI/240/2008
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sandomierzu
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Ad. 20
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Sandomierzu.
Opinie Komisji
- Komisja BudŜetu i Finansów – Pan Janusz Sobolewski – Wiceprzewodniczący Komisji opinia pozytywna
- Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący
Komisji powiedział, Ŝe Komisja:
- Zaopiniowała negatywnie projekt uchwały
- Wystąpiła równieŜ o uczestnictwo w posiedzeniu komisji dyrektorów szkół chcąc poznać
Ich opinię na temat zaproponowanych zmian I czy są do tych zmian przygotowani ).
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
- Przedstawiona propozycja zakłada większą samodzielność , autonomię poszczególnych
placówek
- Przypomniał, Ŝe w obecnej sytuacji Burmistrz odpowiada za kaŜdy przetarg w szkole, za
rachunki itd.
- Proponowana zmiana zakłada, Ŝe za całość spraw związanych z funkcjonowaniem szkoły
będzie odpowiadał dyrektor szkoły(który jest odpowiednio przygotowany do pełnienia tej
funkcji)
- Inne samorządy teŜ wprowadzają zmiany „idące w tym kierunku”
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta przypomniał, Ŝe do niedawna Pan
Burmistrz był entuzjastą ZEAS-u.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
- Powiedział, Ŝe nigdy nie był entuzjastą ZEAS-u
- Przypomniał, Ŝe wielokrotnie juŜ tłumaczył, Ŝe takie było zalecenie pokontrolne.
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek
- Powiedziała, Ŝe na posiedzeniu komisji Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta nie udzieliła
odpowiedzi: ile będą kosztować wprowadzane zmiany.
- Stwierdziła, Ŝe księgowa znająca się na sprawach finansowych szkół nie wyrazi zgody na
prowadzenie księgowości w kilku szkołach (ew. zaŜąda bardzo wysokiego wynagrodzenia)
Tamara Socha – Skarbnik Miasta
Powiedziała, między innymi:
- Ustawa o finansach publicznych mówi, Ŝe główny księgowy jest pracownikiem jednostki, a
nie kaŜdy dyrektor jest zobowiązany do zatrudniania głównego księgowego.
- Dyrektor szkoły powinien odpowiadać za całą gospodarkę finansowa (dyrektor ZEAS-u nie
ma takiego upowaŜnienia)
- Powołanie ZEAS- jak powiedział juŜ Pan Burmistrz – było potrzebą chwili.
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Pan Marceli Czerwiński
Powiedział, Ŝe:
- Wprowadzenie zmian pozwoli na zatrudnienie w szkołach pracowników ZEAS-u.
- Obecnie ZEAS pełni rolę pośrednika między Szkołą a Urzędem
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady
Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały
i na podstawie wyników głosowania: (5 „za”, 8 „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”)
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza nie podjęła uchwały w sprawie likwidacji Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu.
21. Przyjęcie Harmonogramu DyŜurów Radnych Miasta Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poprosił Państwa radnych o:
- Zapoznanie się z Harmonogramem dyŜurów Radnych
- Uczestniczenie w dyŜurach.
- Zwrócenie uwagi na informację o dyŜurach pełnionych przez Przewodniczącego Rady
Miasta i Wiceprzewodniczących
Rada Miasta Sandomierza przyjęła Harmonogram DyŜurów Radnych
Ad. 14
Interpelacje i zapytania
Pan Władysław Teter
Powiedział, Ŝe
- Na ul. 19 sierpnia od 2 tygodni leŜą opadłe z drzew liście - interwencja u Naczelnika
Wydziału Nadzoru Komunalnego była bezskuteczna.
- Jest juŜ trzech burmistrzów i moŜe naleŜy zatrudnić czwartego, który będzie odpowiadał za
porządek w mieście.
- Składał interpelację w sprawie nielegalnego przytuliska dla psów przy ulicy Wiśniowej.
Pan Wojciech Czerwiec
Zwracając się do Komendanta StraŜy Miejskiej zauwaŜył, Ŝe zmiana organizacji ruchu na
dwóch ulicach Sandomierza powinna skutkować okresowym zwiększeniem patroli w tym
rejonie.
Ad. 15
Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy
róŜne.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta przedstawił pisma, które wpłynęły do
Rady Miasta:
- 3 skargi na uchwały podjęte na XXV sesji Rady Miasta złoŜone przez Związki Zawodowe
Nauczycieli oraz Radnych Miasta Sandomierza.
Pan Przewodniczący poinformował zebranych, Ŝe stosowne wyjaśnienia dotyczące skarg
zostaną przekazane Wojewodzie Świętokrzyskiemu.
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- Pismo Pani Krystyny Mazur informujące, Ŝe powiadomiła Prokuraturę Rejonową w
Sandomierzu o przestępstwie sfałszowania dokumentu ujawnionego podczas XXV sesji
Rady Miasta przez radnego Pana Władysława Tetera.
- Pismo Wojewody Świętokrzyskiego przypominające o terminie i zasadach obowiązujących
przy składaniu Oświadczeń majątkowych.
- Zaproszenie Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu do
uczestniczenia w kweście na Sandomierskich Cmentarzach.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe powyŜsze pisma są do
wglądu w biurze Rady Miasta oraz
- Poinformował zebranych, Ŝe Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza oraz Pan
Andrzej Bolewski – Radny Miasta Sandomierza złoŜyli wniosek o zmianę godziny
rozpoczynania obrad sesji Rady Miasta Sandomierza np. o godzinie 10,00 - W najbliŜszym
czasie zostanie podjęta stosowna decyzja w tej sprawie.
- Przypomniał o spotkaniach z Mieszkańcami organizowanymi przez Pana Burmistrza i
zachęcił Radnych do uczestniczenia w nich.
Wolne wnioski, sprawy róŜne
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego UM
Panie Przewodniczący ,Wysoka Rado. Przed chwilą przeczytał Pan w Informacjach, Ŝe jedna
z Mieszkanek Sandomierza złoŜyła doniesienie do Prokuratury w sprawie sfałszowania kasety
i protokołu.
Na jednej z ostatnich komisji , w poniedziałek równieŜ była mowa , Ŝe kasety są
manipulowane i jeŜeli coś jest nagrane na komputerze, to równieŜ dochodzi do manipulacji.
Dzisiaj równieŜ na tej sesji padły słowa ,Ŝe coś było manipulowane przy ostatnich taśmach.
Miałbym gorącą prośbę, abyście Państwo : albo złoŜyli doniesienie do Prokuratury, Ŝe ktoś
manipuluje , albo przestańcie Państwo takie rzeczy opowiadać.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Dziękuję bardzo Panu Naczelnikowi. No moŜe nie będę komentował tej wypowiedzi.
W tym , takim gorącym temacie przyjęcia Porządku obrad XXV sesji, której właściwie te
wszystkie wątpliwości dotyczyły. Przyjęliśmy ten protokół w wersji jaka została
przedstawiona i nie zgłaszamy do tego zastrzeŜeń. UwaŜam, Ŝe sprawa jest zamknięta. Ja ze
swojej strony mogę tylko powiedzieć tyle, Ŝe jeŜeli ktoś poczuł się uraŜony, to ja
przepraszam.
Ale ja takŜe oczekuję , no takiego elementarnego przynajmniej minimum szacunku do tego
co czuję. Ja juŜ o tym mówiłem dzisiaj i nie będę się powtarzał. Bo ja równieŜ mam jakąś
wiedzę na temat mojego odczucia. I nigdy nie mówiłem w swoim imieniu, Ŝe ktoś tym
manipulował i tyle. I myślę, Ŝe nie będziemy na ten temat mówić, Myślę, Ŝe wszystko będzie
w porządku jeŜeli zrealizujemy wniosek , który był złoŜony przez pana Zbigniewa
Puławskiego dzisiaj i na jednym z dyŜurów , który podjęliśmy , skierowaliśmy do Pana
Burmistrza , Ŝeby Rada Miasta była wyposaŜona w nowoczesne środki do rejestracji sesji,
komisji. Do rejestracji takiej, Ŝe nie będzie musiała Pani Jadzia trzymać tylu sprzętów na stole
- tylko będzie jeden porządny, który zarejestruje nawet 10 godzin obrad bez przekładania
kaset, bez wyłączania(jak są dłuŜsze przerwy) po to, Ŝeby zaoszczędzić te kasetę. Gdzie będą
w sposób prosty ,jasny odczytywane wypowiedzi Radnych. Bo Proszę Państwa , ja teraz stoję
blisko i mój głos jest rejestrowany bardzo dobrze.
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Wnioski poszły.Ja mam obietnicę taką, Ŝe będzie to zrealizowane i myślę, Ŝe problemu wtedy
nie będzie Ŝadnego.
Pan Robert Sobieraj
Panie Przewodniczący , Panie Burmistrzu. Tutaj kolega zgłosił wniosek o wcześniejsze
rozpoczynanie obrad sesji. Ja zgłaszam wniosek odmienny z uwagi na moŜliwość
uczestniczenia w obradach sesji Mieszkańców Miasta (zwłaszcza tych pracujących).
Pan Jacek Dybus
Panie Przewodniczący , Wysoka Rado. Wydaje mi się ,Ŝe jakby Proszę Państwa nie spojrzeć
cień na naszych urzędników padł. UwaŜam, Ŝe zupełnie niesłuszny, bo my z Paniami
pracowaliśmy przez tyle kadencji i nigdy nie było takiego problemu. I wydaje mi się, Ŝe
jakby Panie Naczelniku nie spojrzeć na sprawę - Pan z obowiązku powinien to nagranie
wysłać do sprawdzenia, bo teraz rozniesie się po całej Polsce, Ŝe coś takiego w Sandomierzu
się dzieje.
Po to, Ŝeby udowodnić, Ŝe takie coś nie miało miejsca, Pan powinien to wysłać do
sprawdzenia. Nawet my zapłacimy jako radni. Po to, Ŝeby udowodnić, Ŝe wszystko było
zrobione uczciwie.
I wtedy nie wiem, czy będą jakieś słowa przeproszenia dla tych, którzy zostali obraŜeni.
Chyba nic nie wymaŜe tej plamy jaką radni połoŜyli na pracownikach Rady Miasta.
Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek
Pierwsza rzecz do zdania Pana Dybusa.
Nikt z nas nie miał zamiaru ubliŜać nikomu z pracowników Urzędu Miasta.
Jesteśmy chyba najdalej od takiego traktowania, Ŝeby komuś mówić, Ŝe ktoś fałszuje czy nie
fałszuje.
Ale nie pozwolę równieŜ na to, Panie Radny - jeden i drugi radny - na to, Ŝeby wciskać nam
kit (Ŝe powiem tak bardzo brzydko),Ŝe nie było Ŝadnych takich pytań.
Pan Jacek Dybus
Nie było, dziecko.
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek.
Było. Proszę dać mi skończyć. Chciałam tylko powiedzieć Panie Przewodniczący, moŜe
trzeba by było rozwaŜyć , Ŝeby powołać jeszcze jedną komisję, albo do Komisji
Praworządności dołączyć i powołać Komisje Praworządności i Etyki, która zajmowałaby się
zachowaniami Radnych na sesjach, na komisjach.
PoniewaŜ dochodzi równieŜ – nie chciałam dzisiaj robić juŜ tych uwag, poniewaŜ nie jest
moim zamiarem – jak ktoś powiedział – skłócanie Rady.
Panowie nie Ŝyczymy sobie , aby o nas pleść głupoty po mieście.
Bo ludzie donoszą nam nieodpowiednie słowa pod naszym adresem, Ŝe jesteśmy tymi
radnymi partaczami, tymi nieodpowiedzialnymi i tymi, którzy nic nie wiedza.
A kaŜdy z nas ma studia wyŜsze, studia podyplomowe, nie jeden kurs ukończony. Głupimi
nie jesteśmy. Nie jesteśmy pierwszy raz Radnymi. Wypraszamy sobie takie teksty. JeŜeli
mówimy o takim zachowaniu i przepraszaniu.
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Pan Michał Saracen
Ja chciałem zadać pytanie Panu radnemu Dybusowi, bo tu się ośmiał.
Moim zdaniem nie trzeba tego podawać do prokuratury, bo przyczyny mogą być róŜne.
I my nie jesteśmy od tego, Ŝe by to oceniać.
Ale proszę mi wyjaśnić, Ŝe w protokole jest zapisane, Ŝe sesja rozpoczynała się o godzinie
14,00 a skończyła o 20,20.
Ja pytając pracownicę, ile trwa zapis na tych urządzeniach usłyszałem odpowiedz- 4 godz.53
minuty. To jest prawie 1,5 godziny róŜnicy.
Z protokołu wynika, Ŝe nie było takich przerw. ChociaŜ wiemy, Ŝe były duŜo dłuŜsze niŜ są
zapisane w protokole. Bo pierwsza przerwa nie trwała 10 minut, tylko pół godziny.
A zapisane jest 10, bo o tyle wnioskował Pan Czerwiński.
Pan Marceli Czerwiński
Odczytał fragment artykułu z Echa dnia:Bardzo proszę czytam pierwszy fragment. Pan
Przewodniczący prowadzący obrady zarządził wtedy przerwy na samym początku, która z
planowanych 10 minut przedłuŜyła się do ponad 40. Przerwa trwała około 50 minut i
następne przerwy były , które dłuŜej trwały i nie róbmy z siebie policyjnej Rady.
Pan Michał Saracen
Ja idę w tym kierunku, Ŝe pewne głosy są nie zarejestrowane , właśnie mogą wynikać z tego,
Ŝe coś jest włączone później, bądź nie. Moim zdaniem sesja powinna być nagrywana o….. ,
bo później wychodzą takie sprawy.
Pan Tadeusz Frańczak
Koniec tych spraw. Mam nadzieję, Ŝe te sprawy wyjaśnimy. Wniosek do Pana Burmistrza był
o te aparaturę. TakŜe Pan Burmistrz Kiwa głową..
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Składam taki wniosek. Nie będziecie obraŜali pracowników, Ŝe ktoś manipuluje.
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek
Ja tylko ad vocem. Komu zaleŜy na tym, Ŝeby było w ten sposób powiedziane, Ŝe Pan
Frańczak nie zadał pytania Panu Przewodniczącemu.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Przepraszam bardzo. W tym momencie ja zamykam juŜ dyskusję. Nie ma dyskusji w tym
temacie. Przepraszam bardzo, proszę o spokój.
JeŜeli Państwo Radni wyczerpali wolne wnioski chcę oddać głos Mieszkańcom. Zgłosił się
najpierw Pan Zenon Paś.
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Pan Zenon Paś – Mieszkaniec Sandomierza
Powiedział, Ŝe:
- Po 18 miesiącach zakończyła się „wojna przeciwko niepełnosprawnym”.
Pan Zbigniew Puławski
- Pan Burmistrz wprowadza w błąd Panią Julię Piterę oraz Wojewodę Świętokrzyskiego oraz
mówi nieprawdę w środkach masowego przekazu.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe:
- Burmistrz jest jeden.
- Nie pozwoli się obraŜać.
- Pan Zenon Paś jest obecnie stałym gościem podczas DyŜurów radnych.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta powiedział:
- Pan Zenon Paś jest Mieszkańcem Sandomierza i Wyborcą.
- Nie moŜe Pan Burmistrz zarzucać, Ŝe „kogoś słuchamy, komuś ulegamy”.
- Wszyscy powinni zachowywać się kulturalnie i nie „eskalować napięć”.
Pan Zbigniew Puławski – Mieszkaniec Sandomierza
- Zaapelował do Państwa Radnych o organizowanie spotkań Radnych z Mieszkańcami
Sandomierza.
- UwaŜa, Ŝe na wnioski zgłaszane podczas dyŜurów Radnych moŜna odpowiadać znacznie
szybciej.
- Stwierdził, Ŝe „nie ma sportu w szkołach” i zapytał czy kierownik szkoły będzie odpowiadał
za stan boiska.
- Zapytał: dlaczego w biurze Rady Miasta jest zablokowana strona Sandomierskiego Forum
Mieszkańców.
- Powiedział, Ŝe uchwały powinny być publikowane w Internecie.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe;
- Uchwały są publikowane w Internecie od kilku lat.
- Ciągłe mówienie o trzech burmistrzach jest niewłaściwe – Zgodnie z ustawą jest jeden wójt,
jeden burmistrz i jeden prezydent, który odpowiada za wszystko.
- Nie wiedział, Ŝe Pan Zbigniew Puławski ma stronę w Internecie.
- Internet ma być pomocny w pracy i ułatwiać dostęp do informacji potrzebnych
pracownikom do realizacji wyznaczonych zadań (np. przepisy prawne, kontakt z innymi
gminami). Strony nie słuŜące temu celowi są zablokowane.
Ad. 24
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie Porządku
obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XXVI sesję Rady Miasta
Sandomierza.
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Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza.

Tadeusz Frańczak
Przewodniczący
Rady Miasta Sandomierza

Protokół sporządziła:
Jadwiga Rostocka
Inspektor
w Wydziale Organizacyjnym
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