Protokół nr 35
z XXXV Sesji Rady Miasta Sandomierza
5 czerwca 2009 roku – Ratusz

Godz. rozpoczęcia sesji - 14.00
Godz. zakończenia sesji - 14,48

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta – Pan Tadeusz Frańczak
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył
XXXV sesję Rady Miasta zwołaną w trybie nadzwyczajnym na wniosek Pana Jerzego
Borowskiego – Burmistrza Sandomierza oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana
Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza, Księdza Kanclerza - Zygmunta Gila,
Mieszkańców Sandomierza oraz Państwa Radnych.
W sesji uczestniczyła równieŜ Pani Bernadetta Marek - Fołta – Radca Prawny Urzędu Miasta
Następnie Pan Przewodniczący stwierdził quorum informując, Ŝe w XXXV sesji
udział bierze 17 Radnych Rady Miasta Sandomierza - jak w załączonej liście obecności.
Radni: Pan Mirosław Czja, Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek, Pani Sylwia Rybacka i
Pani Mariola Stępień usprawiedliwili swoją nieobecność.
Ad. 2
Powołanie sekretarza obrad.
Przewodniczący Rady Miasta - Pan Tadeusz Frańczak poprosił o dokonanie wyboru
sekretarza XXXV sesji Rady Miasta
Pan Krzysztof Kandefer zaproponował kandydaturę Pana Macieja Skorupę –
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, który wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z brakiem innych zgłoszeń Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w
kandydaturę.
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 2 osoby „wstrzymały się od głosu”
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Maciej Skorupa 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 XXXV sesji Rady Miasta.
W związku z brakiem zgłoszeń Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poddał
pod głosowanie Porządek obrad XXXV sesji Rady Miasta.
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie przez Radę Miasta
Porządku obrad jak niŜej:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
Powołanie sekretarza obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu
Miasta na 2009 rok. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)
5. Zamknięcie obrad.
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Ad. 4
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2009
rok.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta przypomniał Państwu radnym ,Ŝe jest
to projekt , który był juŜ opiniowany przez Komisje merytoryczne Rady oraz analizowany
na XXXIV sesji Rady Miasta.
Pan Janusz Sochacki
Poprosił o przypomnienie opinii Komisji na temat projektu uchwały.
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe:
- Komisja, której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.
- Wnioskowała o przeznaczenie zaoszczędzonych pieniędzy na remont bloków komunalnych
przy ulicy Lubelskiej.
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
powiedział, Ŝe:
- Komisja, której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały negatywnie
- Wnioskowała o przeznaczenie zaoszczędzonych pieniędzy na remont bloków komunalnych
przy ulicy Lubelskiej.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, Ŝe:
- Poprosił o zwołanie sesji nadzwyczajnej z uwagi na potrzebe podjęcia w/w uchwały
- Zagospodarowanie Placu Papieskiego wymagało szeregu ustaleń i konsultacji (w tym
równieŜ z Księdzem Kanclerzem).
- Ostateczna wersja zagospodarowania została przyjęta 19 maja br.
- 10 lat temu Sandomierz odwiedził PapieŜ Jan Paweł II, a 12 września odbędą się
uroczystości związane z Nawiedzeniem Obrazu Jasnogórskiego w Diecezji Sandomierskiej.
- Poprosił o podjęcie męskiej decyzji, gdyŜ „czasu jest mało” a istnieją określone procedury
przetargowe i inne wymogi związane z dokumentacją.
Ksiądz Kanclerz Zygmunt Gil
Powiedział, między innymi, Ŝe:
- Temat zagospodarowanie terenu Placu Papieskiego był wielokrotnie poruszany – Jeszcze z
z Biskupem Andrzejem Dziegą.
- W związku z tym , iŜ 12 września 2009 roku odbędzie się poŜegnanie Matki Boskiej
Jasnogórskiej i odprowadzenie do Diecezji Łódzkiej obchody 10 Rocznicy pobytu Jana
Pawła II będą troszeczkę skromniejsze.
- Spośród przedstawionych propozycji akceptację uzyskał projekt prostej scenypłaszczyzny usytuowanej przed Figurą Jana Pawła II.
- Półokrągły podest ze schodkami nie ma dominować i być konkurencją dla figury PapieŜa.
( Na którym moŜna np. ustawić ołtarz, podium dla orkiestry)
- Według naszej „ oceny Plac Papieski lepiej realizować stopniowo.
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- Dziękuje Panu Burmistrzowi i Państwu Radnym za wsparcie przy remoncie Katedry.
- Pytano Go :Czy to prawda, iŜ Pan Burmistrz jest „za” budową Placu Papieskiego a Rada
Miasta jest „przeciw”?
Pan Andrzej Bolewski
Powiedział, Ŝe:
- Opinia Komisji „co do celowości zagospodarowania terenu Placu Papieskiego jest
pozytywna.
- Komisja uwaŜa jednak, iŜ przedsięwzięcie powinno być zaplanowane i wprowadzone do
budŜetu’2010.
- Projekt powinien „współgrać z całym zespołem zabytkowym”, Domem Długosza, skarpą.
Pan Marceli Czerwiński
Powiedział, między innymi, Ŝe:
- Tak historyczna chwila jaką jest 10 Rocznica pobytu PapieŜa Jana Pawła II w Sandomierzu
powinna być właściwie uczczona.
- Radni nie zostali powiadomieni, iŜ realizacja tego zadania wiąŜe się z datą 12 września.
- Zaapelował do Radnych o podjęcie tej uchwały , bo „Był to wielki Polak, jest i będzie” i
„Jest to miejsce święte”.
Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe:
- Tak jak mówił Ksiądz Kanclerz Zygmunt Gil na Placu nie są w przyszłości przewidziane
Ŝadne wielkie inwestycje poza niewielkim wzniesieniem , rabatami kwitowymi i ew.
boiskiem do piłki noŜnej w okolicach spichlerza.
- Nie powstanie nic co mogło by zdominować KrzyŜ, Figurę Jana Pawła II i Sandomierską
Skarpę.
- Prosi o „wzniesienie się na wyŜyny” i podjęcie tej uchwały.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, Ŝe:
- Nie będzie chyba wyrazicielem tylko swojej opinii, jeŜeli powie, iŜ Radni po raz kolejny
są „stawiani pod przysłowiową ścianą” (patrz: Zagospodarowanie Placu 3-go Maja).
- Na poprzednią sesję Pan Burmistrz przyniósł projekt uchwały dot. konieczności
przeznaczenia pieniędzy na zagospodarowanie Placu Papieskiego bez czytelnego
uzasadnienia oraz próby pokazania co za te pieniądze zostanie zrobione i kiedy?
(Do Rocznicy - 12 czerwca zostało zaledwie 3 tygodnie.)
- Nie jest prawdą , to o czym mówił Ksiądz Kanclerz- iŜ Pan Burmistrz jest „za”, a Rada
Miasta „przeciw” – Rada Miasta ma prawo domagać się od Pana Burmistrza rzetelnej
informacji na co zostaną wydane pieniądze Miasta.
- Jest przekonany, iŜ nikt z Państwa Radnych nie kwestionuje konieczności przeznaczenia
pieniędzy na uporządkowanie tego Placu (równieŜ na wykonanie parkingu dla Pielgrzymów
i Klientów Placu targowego)
- Rada nie jest „maszynką do głosowania”, ma prawo zapytać.
- Podobnie jak większość Kolegów Radnych przedłoŜony projekt zagospodarowania Placu
widzi po raz pierwszy.
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Ksiądz Kanclerz Zygmunt Gil
Powiedział, między innymi, Ŝe:
- Na ostatniej sesji musiał wyjść i nie był podczas omawiania i głosowania tego projektu
uchwały, wiec nie mógł się wypowiedzieć.
- Mieszkańcy Miasta , KsięŜa nie wiedzą o co chodzi i dlatego pytają.
Pan Robert Sobieraj
Powiedział, Ŝe:
- WyraŜona opinia krzywdzi Radę, gdyŜ Jego zdaniem PapieŜ był człowiekiem skromnym i z
całą pewnością wolałby, aby te pieniądze przekazać na potrzeby ludzi np. (mieszkających w
złych warunkach)
- PowyŜszy cel przyświecał komisjom merytorycznym Rady Miasta, kiedy wnioskowały o
przeznaczenie w/w pieniędzy na remont bloków przy ulicy Lubelskiej.
- Taką informację naleŜałoby przekazać Mieszkańcom Sandomierza.
Pan Krzysztof NiŜyński
Zapytał: Czy jest szansa na wygospodarowanie w budŜecie Miasta pieniędzy na remont
mieszkań przy ulicy Lubelskiej? (W przypadku przeznaczenia tych pieniędzy na Plac
Papieski)
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, Ŝe:
- To Burmistrz decyduje w na co powinny być przeznaczone pieniądze w pierwszej
kolejności.
- To nieprawda, iŜ Burmistrz jest niedobry i nie chce remontować mieszkań komunalnych,
- Dojrzewa pomysł na realizację budynku socjalnego za 3,5 miliona zł.
„Często na tej sali mówi się,Ŝe źle gospodarzę - co nie jest prawdą (dzięki uporowi np. ulice
Westerplatte zrobiliśmy „za pół ceny”)
- Wysłuchuje rad i sugestii.
- Rolą Radnych jest „patrzenie Burmistrzowi na ręce” , ale „nie sterowanie ręczne”.
- Ma wizję Miasta i poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
Pan Andrzej Bolewski
Powiedział, Ŝe;
- Pan Burmistrz traktuje Radnych jak nauczyciel niesfornych uczniów.
- Być moŜe w najbliŜszym czasie Mieszkańcy Sandomierza mogą – w związku z kryzysem –
stracić pracę i będzie potrzeba wsparcia funduszu Opieki Społecznej.
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza powiedział, między innymi, Ŝe:
- Większość Radnych jest za tym, aby Plac pod figurą Ojca Świętego zagospodarować w
sposób godny i estetyczny.
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- „Dyskomfort całej tej sytuacji spowodowany jest „formą przedłoŜenia projektu uchwały:
na poprzedniej sesji projekt uchwały, następnie autopoprawka Pana Burmistrza, argumenty
przedstawione na poprzedniej sesji były inne niŜ na obecnej.
- Pan Burmistrz mówi o „potrzebie chwili” , a data 10 Rocznicy pobytu Ojca Świętego i
peregrynacji Obrazu Matki Boskiej były znane wcześniej.
- Zdaniem wielu osób naleŜałoby Plac Papieski zagospodarować kompleksowo przy uŜyciu
większych środków.
- Opinia mówiąca o niechęci Rady Miasta do realizacji tego projektu jest nieprawdziwa i
niesprawiedliwa.
- UwaŜa iŜ Pan Burmistrz jest w komfortowej sytuacji – bez względu na to czy Rada
podejmie uchwałę czy teŜ nie podejmie.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe:
- Trudno nazwać komfortem sytuację, w której nie moŜna nic zrobić.
- Nie moŜna było wprowadzić tego zadania do budŜetu’2009 , gdyŜ ostateczne uzgodnienia
zapadły 19 maja 2009 roku.
- W trosce o komfort prosi o przegłosowanie projektu uchwały.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2009 rok.
Wynik głosowania: 6 „za”, 11 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.
Pan Tadeusz Frańczak stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza nie podjęła uchwały
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, Ŝe:
- MoŜna mieć wątpliwości, zastrzeŜenia do projektu uchwały, uzasadnienia potrzeby jej
podjęcia, ale wypadało zapytać , spróbować wyjaśnić (zwłaszcza, Ŝe jest Wnioskodawca).
- Porządkujemy place, ulice w Mieście to dlaczego Plac Papieski – miejsce pielgrzymek
Turystów i Sandomierzan ma być traktowany gorzej ? (Wykoszenie trawy to chyba za
mało.)
- Większość Radnych głosująca przeciwko podjęciu uchwały zachowała się jak maszynka do
głosowania. Wcześniej ustalono „przeciw” – to zgłosowano „przeciw’.
- Jest zaskoczony.
Pan Robert Sobieraj
Powiedział, Ŝe:
- Wypowiedz Pana Janusza Sochackiego wywołuje temat: Jak powinien być
zagospodarowany Plac Papieski?
- MoŜe – wzorem Błoni Krakowskich - ograniczyć się do utrzymania trawnika.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, Ŝe być moŜe Radni głosując „przeciw” uchwale mają słuszność- Dlaczego
jednak nie starali się przekonać pozostałych do swoich racji ?
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Pan Marceli Czerwiński
Powiedział, Ŝe:
- Był świadkiem rozmowy Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza z Panem
Adamem Jarubasem – Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na temat podpisania
umowy dot. przekazania 14 milionów zł.
- Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza powinien był poinformować na poprzedniej
sesji, iŜ termin wykonania prac na Placu Papieskim to 12 wrzesień 2009 rok.
Ad. 5
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie
Porządku obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XXXV sesję Rady
Miasta Sandomierza.
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza.

Tadeusz Frańczak
Przewodniczący
Rady Miasta Sandomierza

Protokół sporządziła:
Jadwiga Rostocka
Inspektor
w Wydziale Organizacyjnym

6

