Protokół Nr 22
z XXII sesji Rady Miasta Sandomierza
z dnia 28 maja 2008 roku – Ratusz
Godz. rozpoczęcia sesji – 14.00
Godz. zakończenia sesji – 17.45
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył sesję oraz
powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana Marka Bronkowskiego – Wiceburmistrza wraz
ze współpracownikami, Panią Tamarę Sochę - Skarbnika Miasta, Panią Prokurator – Jolantę
Religa, Pana Janusz Myśliwego - Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu,
Zastępcę Komendanta Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu, Kierowników,
Dyrektorów, Prezesów wszystkich instytucji tzw. podporządkowanych Samorządowi
Sandomierskiemu, Koleżanki i Kolegów Radnych, Panie z mediów, wszystkich przybyłych
Państwa.
W sesji uczestniczyli również:
Pan Leszek Komenda– Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Pani Barbara Gadawska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Pani Halina Komenda – Kierownik Ośrodka Opieki Społecznej
Pani Ewa Jasińska – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Pan Grzegorz Cież – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
Zofia Wódz – Inspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Pan Albin Sękul – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego
Pan Robert Kotowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Pan Marian Zwierzyk – Komendant Straży Miejskiej.
Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
W XXII sesji Rady Miasta udział wzięło 20 radnych Miasta Sandomierza.
Pan Marek Harańczyk z dniem 30 kwietnia 2008 roku złożył rezygnację z funkcji radnego
(patrz punkt 6. Porządku obrad sesji)
Przewodniczący Rady Miasta - Pan Janusz Sochacki - na podstawie listy obecności stwierdził,
że Rada jest władna podejmować uchwały.
Następnie Pan Przewodniczący – po upewnieniu się, że wszyscy Państwo Radni otrzymali
uzupełnioną, ostateczną wersję Porządku obrad dzisiejszej sesji (tekst jednolity) – zapytał
o ew. uwagi dot. Porządku obrad.
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza
Poprosił o wprowadzenie do Porządku obrad dzisiejszej sesji trzech projektów uchwał:
- w sprawie określenia opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Placu 3-go
Maja w Sandomierzu.
- w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Sandomierza.
- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
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Pan Jacek Dybus
Poprosił o zdjęcie z Porządku obrad dzisiejszej sesji Punktu 12. Porządku obrad: Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
argumentując: „Związek przesłał nam swój Statut z dwoma poprawkami. Uważam, że Miasto
Sandomierz, broniąc swoich interesów, winno wprowadzić pewne zmiany i poprawki do tego
Statutu. Uważam również, że potrzebne byłoby również spotkanie z gminami wchodzącymi
w skład tego Związku.”
Pan Maciej Skorupa
Zapytał:
- „Dlaczego takie projekty uchwał wchodzą na tej sesji w ten sposób ?”
- Na której Komisji był opiniowany projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza?
Pan Andrzej Gleń
Odpowiedział, że wszystkie projekty uchwał były opiniowane.
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta
Zapytał, czy Komisja Budżetu i Finansów opiniowała projekt uchwały w sprawie
wynagrodzenia Pana Burmistrza ?
Pan Andrzej Gleń
„Tak – opiniowała”
Wobec braku dalszych zgłoszeń dot. Porządku obrad sesji Pan Janusz Sochacki –
Przewodniczący Rady Miasta – przystąpił do przegłosowania zgłoszonych wniosków.
Po czym przystąpił do głosowania i zapytał:
- „Kto z Państwa Koleżanek, Kolegów Radnych, jest za zdjęciem - zgodnie z wnioskiem Pana
Jacka Dybusa - punktu 12: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego
Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, proszę żeby podniósł mandat lub rękę?”
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”
Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza zdjęła z Porządku obrad XXII
sesji Rady Miasta punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego
Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
- „Kto z Państwa Koleżanek, Kolegów Radnych, jest za wprowadzeniem do Porządku obrad
dzisiejszej sesji punktu: Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłaty targowej na targowisku
miejskim zlokalizowanym na Placu 3-go Maja w Sandomierzu.”
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
Pan Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały został wprowadzony do Porządku obrad
dzisiejszej sesji.
- „Kto z Państwa Koleżanek, Kolegów Radnych, jest za wprowadzeniem do Porządku obrad
dzisiejszej sesji punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
Sandomierza.”
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Wynik głosowania: 14 „za”, 3 głosy „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”.
Pan Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
Sandomierza będzie przedmiotem obrad XXII sesji Rady Miasta Sandomierza.
- „Kto z Państwa Koleżanek, Kolegów Radnych, jest za wprowadzeniem do Porządku obrad
dzisiejszej sesji punktu: Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.”
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Pan Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały Rada Miasta umieściła w programie XXII
sesji”
Następnie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – zaproponował,
aby:
- W miejsce wykreślonego punktu 12. wpisać „Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia
Burmistrza Sandomierza.”
- Jako punkcie 13. w miejsce Interpelacji wpisać: „Podjęcie uchwały w sprawie określenia
opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Placu 3-go Maja w Sandomierzu”.
- W punkcie 14. w miejsce: Informacje i komunikaty wpisać: „Podjęcie uchwały w sprawie
nabycia nieruchomości gruntowej.”
Pozostałe punkty ulegają przesunięciu w dół:
15. Interpelacje i zapytania.
16. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.
„Czy są inne propozycje? Nie ma. Głosujemy Porządek obrad XXII sesji Rady Miasta jak
wyżej: „Kto z Państwa Koleżanek, Kolegów Radnych jest za przyjęciem takiego Porządku
obrad proszę o podniesienie mandatu lub ręki?”
Wynik głosowania: 16 „za”, 3 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził, że Rada
Miasta 16 głosami „za”, 3 głosami „przeciwnymi” i jednym głosem „wstrzymującym się”
przyjęła Porządek obrad XXII sesji Rady Miasta Sandomierza.
Przyjęty Porządek obrad XXII sesji Rady Miasta Sandomierza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta Sandomierza.
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta.
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym zwalczanie
narkomanii) oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
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.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/9/2006 w sprawie powołania Komisji
Budżetu i Finansów jako komisji stałej oraz zatwierdzenia jej składu osobowego.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego „Gołębice I” w Sandomierzu, zatwierdzonego
uchwałą Nr XXV/165/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 roku
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 21, poz. 160
z dnia 18.04.2000 r.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie „uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz w latach 2008 – 2012”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Sandomierza
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku
miejskim zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu,
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod
budowę drogi – ulicy Kubeszewskiego,
15. Interpelacje i zapytania Radnych
16. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy
różne.
17. Zamknięcie obrad.

Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta Sandomierza.
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – przypomniał Państwu Radnym, że
Protokół z XIX sesji Rady Miasta V kadencji był wyłożony w biurze Rady i nie zgłoszono
uwag do jego treści oraz zapytał: Czy do protokołu z XIX sesji Rady Miasta są uwagi, wnioski,
propozycje?
W związku z brakiem zgłoszeń, Pan Przewodniczący Rady zapytał: Kto jest za przyjęciem
protokołu z XIX sesji Rady Miasta Sandomierza?
Wynik głosowania: „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”
- i stwierdził, że Rada Miasta przyjęła Protokół z XIX sesji Rady Miasta Sandomierza.
Ad. 4
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta
Informacje Burmistrza Sandomierza przedstawił Pan Marek Bronkowski – Wiceburmistrz
Sandomierza – jak niżej.
Wydano 17 Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza
W dniu 8 maja 2008 odbył się Audit Nadzorczy, w wyniku którego potwierdzono Certyfikat
ISO 9001:2000 dla Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
Z zakresu Kontroli i Audytu Wewnętrznego:
Przeprowadzono kontrolę problemową w zakresie prawidłowości i celowości dokonywanych
wydatków, 5% stosownie do zapisów art. 187 ustawy o finansach publicznych
w następujących jednostkach organizacyjnych:
- Ośrodek Pomocy Społecznej;
- Przedszkole Samorządowe Nr 1;
- Przedszkole Samorządowe Nr 2.
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Przeprowadzono kontrolę problemową w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji
przedmiotowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sandomierzu przekazaną z budżetu
miasta Sandomierza w 2007 r.
Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami:
1. W zakresie obrotu nieruchomości:
- zawarto 3 umowy notarialne sprzedaży lokali mieszkalnych, oraz 2 umowy dot.: sprzedaży
gruntów.
2. W zakresie podziałów nieruchomości i spraw wieczysto-księgowych:
- wydano 3 decyzje o zatwierdzeniu podziału nieruchomości
( 2 -na wniosek właścicieli gruntów i 1 – urzędu),
- zawarto 1 porozumienie w sprawie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę w wyniku
podziału i wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału tej działki,
- wystąpiono do Sądu Rejonowego z 19 wnioskami o wpis do ksiąg wieczystych Gminy
Sandomierz za właściciela nieruchomości.
3. W zakresie dzierżawy nieruchomości:
wydano 12 oświadczeń w sprawie zmiany czynszu dzierżawnego (waloryzacja w oparciu
o wskaźnik zmian cen towarów i usług), oraz 70 faktur VAT dot. opłaty czynszu, zawarto
1 umowę dzierżawy gruntu pod działalność, oraz 2 umowy pod uprawy rolne,
4.Wydano 11 decyzji o zwrocie podatku akcyzowego rolnikom.
Z zakresu Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego:
1. Podpisane zostały umowy na:
- budowę ul. Dobkiewicza-bocznej
- dobudowę oświetlenia przy ul. Dobkiewicza – bocznej
- zaprojektowanie i budowę ekranu akustycznego przy Skate Parku – ul. Słowackiego
2. Podpisana została Pre-umowa na przygotowanie projektu pn. Rewitalizacja Starego Miasta
w Sandomierzu.
3. Trwają prace przy budowie budynku socjalnego przy ul. Lubelskiej.
4. Prowadzone są konsultacje i uzgodnienia z mieszkańcami - właścicielami działek, na
których planowane, projektowane są inwestycje liniowe.
5. Przeprowadzane są przeglądy gwarancyjne zadań wykonanych w latach ubiegłych, w tym
również zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
6. Przygotowywane są dokumenty pod przyszłe inwestycje planowane do realizacji w 2008r.
Z zakresu Wydziału Nadzoru Komunalnego:
Wykonano parking oraz nawierzchnię asfaltową przy ul. Ogrodowej,
Wykonano chodnik przy ul. Przemysłowej,
Wykonano nawierzchnię asfaltową przy ul. Baczyńskiego,
Wykonano odwodnienie liniowe ul. Gołębickiej,
Usunięto awarię przy Rynek 30,
Wykonano II etap oświetlenia ul. Błonie,
Utwardzono materiałem kamiennym odcinki następujących dróg gminnych: ul. Jaśminowa,
Energetyczna-boczna, Gołębicka, Rokitek-boczna, Lwowska-boczna, Zaleśna, Wielowiejska,
II Pułku Piechoty Legionów, Stoczniowa, Mostowa, Błonie,
Przeprowadzono konserwację figury ufundowanej przez Kazimierza i Mariannę Bodulskich.
Przeprowadzono akcję pod hasłem - 29 kwietnia 2008r. dniem bez jednorazowych „foliówek”,
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w ramach, której rozdawano mieszkańcom Sandomierza w Urzędzie Miejskim torby
ekologiczne,
Rozpoczęto nasadzenie alei klonowej poza pasem drogowym ul. Żwirki i Wigury od strony
targowiska miejskiego,
Rozpoczęto remont chodnika przy ul. Maciejowskiego.
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieżąco.
Z zakresu Podatków i Opłat:
Wezwano 47 podatników, którzy nie złożyli deklaracji, bądź informacji, do dokonania tej
czynności.
Wobec 19 podatników wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia i określenia
wysokości zobowiązania podatkowego.
Sporządzono 102 decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego na 2008 rok
Sporządzono 11 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego
Sporządzono 12 postanowień o przerachowaniu wpłaty na poczet bieżących zobowiązań
podatkowych.
Sporządzono 6 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej
Z zakresu Windykacji Należności:
Wydano 15 decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności
zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, oraz podatku od
środków transportowych,
Wydano 3 postanowienia w sprawach: wezwania stron do uzupełnienia braków wniosku,
pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku, przedłużenia terminu wydania decyzji,
Wycofano i aktualizowano 18 tytułów wykonawczych na skutek dobrowolnych wpłat przez
dłużników,
Wydano 1 zażalenie na postanowienia o umorzeniu postępowań egzekucyjnych,
Wysłano 1 zapytanie o stan egzekucji do Urzędów Skarbowych,
Wystawiono 295 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 39.408,62 zł,
Wysłano 44 wezwania przesądowe do najemców lokali mieszkalnych,
Wydano 7 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
Wydano 554 zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, o nieposiadaniu gospodarstwa
rolnego oraz o stanie majątkowym.
Z zakresu Edukacji, Kultury i Sportu:
KULTURA
1) 18 kwietnia w galerii „Przykrótkiej” (Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej) odbył się
wernisaż prac plastycznych młodych sandomierzan, które powstały w pracowni plastycznej
Fundacji przy koordynacji sandomierskich artystów plastyków.
2) 18 - 20 kwietnia Miasto Sandomierz uczestniczyło w Warszawie w XIII edycji Targów
Turystyki i Wypoczynku „LATO”.
3) 18 - 20 kwietnia delegacja sandomierskich samorządowców, którym przewodniczył
Burmistrz Miasta, Pan Jerzy Borowski, przebywała na Litwie na zaproszenie dyrekcji
Polskiego Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach oraz władz samorządowych
rejonu solecznickiego. Wizycie tej towarzyszyła również Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Sandomierza.
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4) 25 kwietnia w Ośrodku Akcji Kulturalnej w Sandomierzu przeprowadzono wstępne
eliminacje do XVIII Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego.
5) 27 kwietnia Międzyszkolny Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Sandomierska podczas XXII
Międzywojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego, który odbył się w
Przemyślu zdobył tytuł laureata w kategorii artystyczne opracowanie.
6) 30 kwietnia – 4 maja po raz piąty odbył się w Sandomierzu Festiwal Filmów Niezwykłych.
7) 3 maja odbyły się uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
8) 8 maja w części wojskowej cmentarza katedralnego w Sandomierzu odbyły się uroczystości
związane z 63. rocznicą zakończenia drugiej wojny światowej.
9) 11 maja odbył się koncert muzyki bałkańskiej w wykonaniu formacji Balkan Sevdah, który
zainaugurował projekt realizowany przez Fundację Kultury Ziemi Sandomierskiej – „Spotkania
z Filmem i Muzyką”.
10) 18 maja w ramach cyklu „Spotkania z Filmem i Muzyką”, realizowanym przez Fundację
Kultury Ziemi Sandomierskiej, odbył się koncert zespołu rockowego „One Gain”.

11) 23 maja w ramach Sandomierskiego Dnia Wegetarianizmu na Rynku Starego Miasta
odbyły się imprezy propagujące ideę wegetarianizmu i zdrowego trybu życia.
12) 23-25 maja na Małym Rynku w Sandomierzu odbył się finał V Ogólnopolskiego Festiwalu
„Szanta na Sukces”.

13) 25 maja na Rynku Starego Miasta odbył się Jarmark Jagielloński. Podczas jarmarku
zaprezentowany został lokalny dukat – „GOWOREK”.
SPORT
1) 20 kwietnia kilkudziesięciu sportowców wzięło udział w Otwartych Mistrzostwach
Sandomierza w tenisie stołowym – „Sandomierz – 2008”, które rozegrano w hali
widowiskowo - sportowej przy ulicy Patkowskiego w Sandomierzu.
2) 20 kwietnia rozegrany został w Puławach Ogólnopolski Turnieju Karate, w którym wzięło
udział 210 zawodników reprezentujących 15 ośrodków z terenu całego kraju. Sandomierski
Klub Karate „Kyokushin” wywalczył na tych zawodach drużynowo czwarte miejsce.
3) 25 kwietnia w sandomierskim Parku Piszczele odbyły się Mistrzostwa Sandomierza i
Powiatu Sandomierskiego w Drużynowych Biegach Przełajowych, w których uczestniczyło
ponad 120 zawodników.
4) 1 maja z okazji otwarcia sezonu odbyły się na Wiśle w Sandomierzu zawody spinningowe,
w których wystartowało 46 zawodników reprezentujących koła i kluby z Polski południowo –
wschodniej.
5) 3 maja z okazji 15 – lecia powstania Klubu Wędkarstwa Sportowego „Lusox”, rozegrano
zawody spinningowe, w których wystartowało 31 zawodników. Zwycięzcą został Gracjan
Linart.
6) 4 maja w Skateparku w Sandomierskim Parku „Piszczele” rozegrano II Zawody Skateboardowe
7) 10 - 11 maja odbył się V Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Ziemi Sandomierskiej, w
którym zwyciężyły zawodniczki Miejskiego Klubu Sportowego w Końskich. II zespół
Międzyszkolnego
8) 17 maja w hali widowiskowo – sportowej w Sandomierzu odbył się Ogólnopolski Turniej
Karate o Puchar Burmistrza Sandomierza.
9) 17 maja podczas ostatniej rundy VII edycji Małej Ligi Pływackiej sezonu 2007/2008, którą
rozegrano na pływalni „Delfin” w Połańcu drugie miejsce w klasyfikacji generalnej
wywalczyli sandomierscy pływacy z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego
„FOKA” Sandomierz.
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10) 18 maja mieszkańcy Sandomierza uczestniczyli w akcji „Polska Biega”.
11) 28 maja rozegrano Sportowy Turniej Miast i Gmin. Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w
turnieju był udział w jednej z wielu form rekreacji fizycznej, grze, sporcie indywidualnym lub
zespołowym, turystyce lub innej aktywności ruchowej - nieprzerwanie przez minimum 30
minut. W turnieju mogły uczestniczyć przedszkolaki, uczniowie szkół, studenci, pracownicy
zakładów pracy i instytucji oraz wszyscy inni chętni.
OŚWIATA
1) 13 maja po raz siódmy w Szkole podstawowej nr 1 w Sandomierzu odbył się Przegląd
Małych Form Scenicznych ,,O statuetkę „Maski Jedynki” walczyło sześć grup początkujących
aktorów.
2) 19 maja w Domu Katolickim w Sandomierzu odbyła się uroczystość wręczania nagród w
konkursie plastycznym „Jan Paweł II wśród dzieci”.
3) 27 maja w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu dokonano uroczystego podsumowania
VIII edycji konkursów regionalnych o Sandomierzu.
4) 28 maja w Domu Katolickim w Sandomierzu odbył się V konkurs wiedzy o Sandomierzu dla
przedszkolaków. Konkurs został zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 7 w
Sandomierzu we współpracy z sandomierskim oddziałem PTTK.
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – podziękował Panu Markowi
Bronkowskiemu – Wiceburmistrzowi Sandomierza za przedstawienie Informacji i zapytał czy
do wystąpienia Pana Burmistrza Koleżanki, Koledzy Radni mają pytania, uwagi?
Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący zamknął pkt 4.
Ad.5
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym zwalczanie
narkomanii) oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Sandomierza.

Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – przystępując do realizacji
punktu 5. Informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym zwalczanie
narkomanii) oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta powiedział:
„Jak Państwo zauważyli mamy przyjemność gościć na sesji Rady Miasta Przedstawicieli
Instytucji, które odpowiadają za stan bezpieczeństwa, porządek publiczny i ochronę
przeciwpożarową - Jest Pani prokurator Jolanta Religa, jest Pan Komendant Janusz Myśliwy i
jest Pan Komendant Adam Czajka, natomiast od Prezesa Sądu otrzymaliśmy wyjaśnienie na
piśmie, które to wszyscy Państwo Radni otrzymali i nie ma potrzeby odczytywania go na sesji.
Również szczegółową, merytoryczną i konkretną Informację otrzymaliśmy od Pana
Komendanta Powiatowego Policji - Pana Inspektora Janusza Myśliwego - Namawiam Państwa
do zapoznania się z tym opracowaniem z uwagi na niezwykle ciekawą i pouczającą treść - jest
ona do wglądu w biurze Rady.
Chciałbym Państwa prosić, aby Państwo byli uprzejmi powiedzieć przynajmniej kilka słów na
temat bezpieczeństwa i porządku w Sandomierzu w okresie ostatniego roku.
Jeżeli Pani Prokurator zechce jako pierwsza zabrać głos, to bardzo proszę.”
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Pani Jolanta Religa - Prokurator Rejonowy
Powiedziała, między innymi, że:
- Od 2005 roku – z roku na rok – obserwuje się spadek przestępstw w stosunku do roku
poprzedniego.
- W ciągu kilku miesięcy tego roku od 1 stycznia do 30 kwietnia zarejestrowano 632
postępowania, z czego do Sądu skierowano 244 akty oskarżenia.
- Pojawił się nowy rodzaj przestępstw - z wykorzystaniem sieci internetowej.
- „Przestępstwa dotyczące narkomanii, to w 2006 roku było takich spraw 130, natomiast w
2007 roku zanotowano 40. Aktualnie jest 21 postępowań, z czego 19 było prowadzone przez
Komendę Powiatową Policji w Sandomierzu.
Większość z nich zakończyła się wycofaniem aktu oskarżenia i dotyczyła ona przestępstw
art. 64 ustawy.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – podziękował Pani Prokurator za
wypowiedz i poprosił o zabranie głosu Pana Janusza Myśliwego – Komendanta Policji w
Sandomierzu.
Pan Janusz Myśliwy - Komendant Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu
Powiedział, między innymi, że:
- Przedstawił Państwu Radnym obszerne pisemne sprawozdanie –jeżeli będą ew. pytania
chętnie udzieli odpowiedzi.
- Jeśli chodzi o kradzieże samochodów, to w 2006 i 2007 roku przestępczość się zmniejszyła,
„W zasadzie ciężka praca, umiejętności, sposób prowadzenia prac mają i będą miały wpływ na
wyniki (...)
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – podziękował Panu Komendantowi za
wypowiedz i poprosił o zabranie głosu Pana Czajkę – Zastępcę Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu.
Pan Adam Czajka – Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
Powiedział, między innymi, że
- W 2007 roku było 458 miejscowych zagrożeń, natomiast, jeśli chodzi o rok 2006 o dane z
15 maja to było 151 zagrożeń miejscowych, w 2007 roku zanotowano takich 153, a w 2008
roku do 15 maja pożarów było 82, a zagrożeń 57.
- Dochodzi do bardzo niebezpiecznych pożarów – jak np. pożar w Zakładach Pilkington
w pomieszczeniu magazynowym, gdzie przechowywany jest dwutlenek siarki.
- W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono wiele nieprawidłowości w obiektach
użyteczności publicznej.
- Dziękuje za dobrą współpracę i wsparcie finansowe.
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Podziękował Panu
Komendantowi i zapytał: „Czy ktoś z Państwa Koleżanek, Kolegów Radnych chciałby się
odnieść do którejś z przedstawionych spraw, zadać pytanie?
Pani Agnieszka Frańczak –Szczepanek
Zapytała:

9

- „W jakiej grupie jest najwięcej przestępstw? Czy są młodociani przestępcy? Nieletni? „
- „Jak w naszym mieście ma się przemoc w rodzinach? Czy Państwo starają się wprowadzać
jakieś programy? Jak Państwo starcie się wpłynąć na młodzież?”
Radna zapytała również o sprawy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego przy
szkołach oraz monitoringu.
Pan Marceli Czerwiński
Zapytał „o problem, który zazwyczaj występuje wiosną i jesienią”
- Zakaz wrzucania do ognia papy i plastiku.
- Palenie jest dozwolone jedynie między 1 października a 30 maja.
Pan Mirosław Czaja
- Powiedział, że na pewno w mieście są miejsca bardzie j zagrożone przestępczością niż inne
i zapytał o takie miejsca – z naciskiem na Osiedla Mieszkaniowe.
Pan Tadeusz Frańczak
Zapytał:
- O szybką ścieżkę osądzania – czy nadal istnieje?
- Jak układa się współpraca Państwowej Straży Pożarnej z Ochotniczą Strażą Pożarną ?
„Bo w Sandomierzu powstała OSP przy Parafii Chrystusa Króla.”
- Radny poinformował, że ze względu za stan techniczny samochodu służbowego Straży
Miejskiej był zmuszony - na interwencję - przewieźć Funkcjonariuszy swoim samochodem
prywatnym i zapytał:
Kiedy będzie naprawiony samochód Straży Miejskiej ?
Pan Wojciech Czerwiec
Powiedział:
- „Ja wiem, że nowy projekt organizacji ruchu w Sandomierzu ugrzązł w biurku Pana
Burmistrza, ale to nie znaczy, że należy tolerować niewłaściwe zachowania na ulicach np.
Kościuszki, Mickiewicza.”
- Zdarza się ,że kierowca zostawia samochód na światłach awaryjnych przed Bankiem PKO
na Mickiewicza naprzeciwko Policji i zapytał: Dlaczego odpowiednie służby nie reagują ?
Pan Krzysztof Kandefer
”Zapytał:
-„Czy funkcjonują jakieś statystyki w Komendzie Powiatowej Policji dotyczące ilości
wypadków?”
- Czy są ulice, drogi, na których wyjątkowo często dochodzi do wypadków, które nie wynikają
z nieostrożności kierowców, ale z uwagi np. na brak świateł, źle oznakowane skrzyżowania,
ronda?”
Pan Janusz Myśliwy - Komendant Policji
Poinformował, że dane, o które pyta Pan Radny, zawierają przedłożone Radzie Materiały.
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Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – przypomniał:
- Komendant Straży Miejskiej jest „na co dzień” , uczestniczy w każdej sesji Rady i pytania
kierowane do Niego są zadawane na bieżąco.
- Na jednej z najbliższych sesji Rady przewidziany jest „taki punkt” - Nie ma powodu
przedłużać sesji umieszczając dodatkowo Straż Miejską.
Zwracając się do Pana Janusza Myśliwego - Komendanta Policji - w sprawie monitoringu Pan
Przewodniczący powiedział: ”To nie tylko Państwa problem - to również nasz problem”.
Swego czasu powiedziano „a” na bieżące zabezpieczenia, ale trzeba powiedzieć i „b” na
docelowe sfinansowanie tego i jest to temat Rady.
Mówię to jako mieszkaniec Miasta, aby odpowiedni sygnał w odpowiednim terminie, dotarł do
nas - czyli gdzieś do połowy września”.
Pan Janusz Myśliwy – Komendant Policji
Powiedział, że jeżeli chodzi o:
- Znaki drogowe, to nie ma takich miejsc, gdzie dochodzi do wypadków przez np. brak świateł.
- Kolizje drogowe to są takie miejsca szczególnie zagrożone – ul. Trześniowska.
- „Obszary szczególnie zagrożone” to zjawisko tzw. przemocy w szkole.
Pan Adam Czajka – Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
Powiedział:
- W sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych – O tego typu przewozach Straż Pożarna
jest informowana przez Komendę Wojewódzką droga faksową lub telefonicznie.
- Że „80% działań ratowniczych, które są prowadzone przez przedstawicieli służb
ratowniczych to są działania prowadzone wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady – powiedział: „Dziękuję Panie Komendancie
pięknie. Myślę, że temat bezpieczeństwa i porządku publicznego wyczerpaliśmy.
Dziękuję pięknie Przedstawicielom poszczególnych Instytucji za prezentację.
Jestem przekonany, że nie jest to ostatnie spotkanie w tej kadencji. Będziemy Państwa
zapraszać. Dziękuję raz jeszcze i proponuję 10 minut przerwy.”
Po przerwie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – wznowił obrady
i przystąpił do realizacji Punktu 6. Porządku obrad XXII sesji Rady Miasta.
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta przypomniał, że
- Kolejny projekt uchwały został przygotowany na wniosek Pana Marka Harańczyka.
- Projekt uchwały otrzymali Państwo Radni w Materiałach na XXII sesję.
- „Z przyczyn oczywistych nie był opiniowany przez żadną z komisji Rady Miasta.”
I zaproponował, aby nie czytać projektu uchwały: „O ile nie usłyszę sprzeciwu, projektu
uchwały nie będziemy czytać. Sprzeciwu nie słyszę. Nie czytamy.
Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?”
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Pan Tadeusz Frańczak
Zapytał o „dalszą procedurę wyłaniania Radnego w miejsce Pana Marka Harańczyka.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – zapytał: „Czy ktoś z Państwa chciałby
zabrać głos w tym punkcie?
Witamy przybyłego Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza.”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Przepraszając za spóźnienie poinformował zebranych: „Byłem na spotkaniu z Panem
Marszałkiem i rozmowy poszły w bardzo dobrym kierunku.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – zapytał: Kto udzieli odpowiedzi na
pytanie: Jaka jest dalsza procedura w sytuacji rezygnacji Radnego z mandatu oraz podjęcia
uchwały o jego odwołaniu?” - Pani Mecenas czy Pan Naczelnik ?
Pan Leszek Komenda - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Powiedział, między innymi, że Przewodniczący Rady Miasta występuje z pismem do:
- Komisarza Wyborczego z prośbą o informację: kto z danej listy wyborczej uzyskał
kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.
- Kandydata wskazanego przez Komisarza Wyborczego – jak wyżej – z pytaniem
o wyrażenie zgody na objęcie mandatu radnego.
W przypadku wyrażenia zgody na objęcie mandatu radnego przez kandydata na radnego
Rada Miasta podejmuje stosowną uchwałę: w sprawie osadzenia mandatu radnego.
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – podziękował Panu
Naczelnikowi za wyjaśnienie – „A właściwe jest tylko przypomnienie, bo chyba wszyscy
mniej lub więcej znali procedurę. Czy w ramach dyskusji ktoś chciałby jeszcze zabrać głos?”
Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania.
„Kto z Państwa Radnych jest za stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu Radnego – Pana Marka
Harańczyka proszę o podniesienie ręki lub mandatu ?”
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził, że Rada
Miasta jednogłośnie stwierdziła wygaśniecie mandatu Pana Marka Harańczyka podejmując
Uchwałę Nr XXII/179/2008
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
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.

12

Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o odczytanie
projektu uchwały.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza – odczytał 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.
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – przypomniał, że projekt uchwały „Ze
względów oczywistych, podobnie jak projekt poprzedniej uchwały, nie był opiniowany przez
żadną z komisji Rady i zapytał: „Kto z Państwa Koleżanek, Kolegów Radnych chciałby zabrać
głos? Czy ktoś z obecnych na sali chciałby zabrać głos?”
Wobec braku chętnych zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania.
„Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w komisjach stałych
Rady Miasta Sandomierza, proszę o podniesienie ręki lub mandatu ?”
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – stwierdził, że Rada
Miasta jednogłośnie dokonała zmian w składzie komisji podejmując
Uchwałę Nr XXII/180/2008
zmieniającą 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 zmieniającej uchwałę Nr III/9/2006 w sprawie powołania Komisji
Budżetu i Finansów jako komisji stałej oraz zatwierdzenia jej składu osobowego.
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – przypomniał zebranym,
że przedstawiony projekt uchwały jest realizacją wniosku Klubu „Kocham Sandomierz”,
bowiem każdy Klub powinien mieć swojego reprezentanta w Komisji Budżetu i Finansów
Dotychczasowym reprezentantem Klubu „Kocham Sandomierz był Pan Marek Harańczyk.
W Jego miejsce Klub zgłosił Pana Wojciecha Czerwca.
„Ze względów oczywistych projekt ten nie był opiniowany przez żadną Komisję. Proszę o
odczytanie projektu uchwały.” - powiedział Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – odczytał projekt uchwały zmieniającej
uchwałę Nr III/9/2006 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej
oraz zatwierdzenia jej składu osobowego.
Pan Przewodniczący Rady Miasta zapytał o ew. wnioski, pytania i uwagi dot.
powyższej uchwały.
Pan Krzysztof Kandefer
Zapytał: „Czy w przypadku, gdy Statut Miasta stanowi, że Klub może funkcjonować przy
minimum 4 radnych (a po wygaśnięciu mandatu Pana Marka Harańczyka Klub „Kocham
Sandomierz” liczy de facto trzech Radnych ?) Jest to pytanie formalne.”
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Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: „Formalnie nie. Fakt, że
Klub „Kocham Sandomierz” liczy trzech członków, jest sytuacją przejściową.
Nie zmienia to oczywiście faktu, że w dniu dzisiejszym Klub liczy trzech członków.
Dyskusja jest o tyle jałowa, że nikt nie kwestionuje prawa, możliwości delegowania przez
Klub „Kocham Sandomierz” swojego delegata do Komisji Budżetu i Finansów.
Sądzę, że gdyby Pan Krzysztof Kandefer kwestionował to prawo, to zgłosiłby zastrzeżenia
przy ustalaniu Porządku obrad.”
Pan Tadeusz Frańczak
Zauważył, że jeżeli kluby będą mogły tworzyć już dwie osoby, to każdy będzie miał swojego
przedstawiciela w Komisji Budżetu i Finansów.
Powiedział, że Klub „Kocham Sandomierz” ma 4 mandaty w Radzie Miasta i dysponowanie
tymi mandatami może się jeszcze zmienić, natomiast cztery są przydzielone.
Pan Krzysztof Kandefer
Powiedział, że „Chciał wyjaśnić kwestię formalną, z ciekawości.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – zapytał: Czy ktoś w ramach dyskusji
chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania: „Kto z
Państwa Radnych jest za powołaniem do Komisji Budżetu i Finansów w miejsce Pana
Harańczyka Pana Wojciecha Czerwca, prosiłbym o podniesienie mandatu lub ręki?”
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”
Po czym stwierdził, że Rada Miasta jednogłośnie desygnowała Pana Wojciecha Czerwca
w skład Komisji Budżetu i Finansów, podejmując
Uchwałę Nr XXII/181/2008
zmieniającą uchwałę Nr III/9/2006 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów
jako komisji stałej oraz zatwierdzenia jej składu osobowego.
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego „Gołębice I” w Sandomierzu, zatwierdzonego
uchwałą Nr XXV/165/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 roku
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 21, poz. 160
z dnia 18.04.2000 r.
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – realizując kolejny punkt
Porządku obrad stwierdził, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Gołębice I” w Sandomierzu
był opiniowany przez Komisję Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja której przewodniczy
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Pan Przewodniczący przypomniał, że projekt przedłożony przez Pana Burmistrza zawiera
część opisową i część graficzną oraz analizę (w Materiałach na sesję są to strony 9, 9a, 9b, 9 c,
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9 d, 9 e) oraz zaproponował, aby nie czytać projektu uchwały. ”O ile nie usłyszę sprzeciwu,
nie będziemy czytać. Sprzeciwu nie słyszę. Nie czytamy.
Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa Koleżanek i Kolegów chciałby zabrać głos? Nie
widzę. Czy Pan Burmistrz lub ktoś z obecnych na sali chciałby zabrać głos? Nie widzę.
Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania: Kto jest za podjęciem przedstawionej
uchwały proszę o podniesienie ręki lub mandatu?
Wynik głosowania: 18„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.
Pan Janusz Sochacki stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza
Uchwały Nr XXII/182/2008
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego „Gołębice I” w Sandomierzu, zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/165/2000
Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 roku, ogłoszoną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 21, poz. 160 z dnia 18.04.2000 r.
Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy.
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że
- Materiały dot. tego projektu uchwały zostały oznaczone liczbą 10 i poszczególnymi literami
od „a” do „f”.
- Proponuje, aby nie czytać projektu uchwały: O ile nie usłyszę sprzeciwu, nie będziemy czytać
projektu uchwały. Sprzeciwu nie słyszę. Nie czytamy.”
- Projekt był opiniowany przez 3 komisje :
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Pan Andrzej Gleń – opinia pozytywna.
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Przewodniczący – Pan Władysław Teter –
opinia pozytywna.
Komisja Polityki Mieszkaniowej – Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – opinia
pozytywna.
Następnie Pan Przewodniczący otworzył dyskusję i zapytał: „Kto z Państwa Koleżanek,
Kolegów Radnych chciałby zabrać głos?”
Pan Krzysztof Kandefer
Powiedział, że „Co prawda brał udział zarówno w Komisji Mieszkaniowej jak i Gospodarki
Komunalnej i głosował za pozytywnym zaopiniowaniem tej uchwały, ale miałby propozycję –
wniosek formalny, żeby na stronie 10c w paragrafie 7, pkt 6, podpunkt 4 dopisać – „Po
rozpatrzeniu wniosku Burmistrz po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Mieszkaniowej Rady
Miasta podejmuje decyzję o wyborze najemcy” - i taki jest wniosek”
Radny poprosił o opinię Panią Prawnik: „Czy taki dopisek nie burzy porządku prawnego tej
uchwały?”
Uzasadniając swoją propozycję Radny powiedział, że przeprowadzający tzw. wizje lokalne
znają problemy wnioskodawców, ich sytuację mieszkaniową i mogliby być pomocni przy
podejmowaniu niektórych decyzji.
Pan Tadeusz Frańczak
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Zapytał o możliwość otrzymania mieszkania komunalnego przez osoby, które mieszkają
i pracują w Sandomierzu przez wiele lat, ale nie mają stałego zameldowania.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział:
- Przyjmuje propozycję Pana Krzysztofa Kandefera.
- Mieszkań komunalnych do ew. przydziału jest niewiele, kryteria są wyznaczone – jednym
z nich jest status Mieszkańca Sandomierza – czyli stały meldunek.
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: „Chciałem dodać 2 grosze
komentarza ze swojej strony, jako osoba, która kiedyś długo pracowała w tej branży.
Obecnie zasada jest taka, że my jako Radni, ustalamy zasady wynajmowania mieszkań.
Natomiast wniosek Pana Kandefera wkracza troszeczkę w sferę Burmistrza: komu dać?
Taki jest podział kompetencji. Natomiast dobrą wolą Burmistrza jest: Czy będzie posiłkował
się ? I w jakim stopniu będzie się posiłkował stanowiskiem i opinią Komisji Mieszkaniowej?”
Pan Krzysztof Kandefer
Powiedział, że „W kwestii stylistycznej jeszcze raz spróbuję to przekazać, może jaśniej,
poprawniej – Proponuję tak: Po rozpatrzeniu wniosku i zasięgnięciu opinii Komisji Polityki
Mieszkaniowej Rady Miasta Burmistrz podejmuje decyzję o wyborze najemcy.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że ostatnia propozycja
Pana Krzysztofa Kandefera jest taka, aby zmienić zapis na następujący - „Po rozpatrzeniu
wniosku i zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta, Burmistrz podejmuje
decyzję”. „Czy Pan Burmistrz zmienił zdanie?”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, że zdania nie zmienił, natomiast poprosił, aby „wczytać się w punkt 5 – kontrolę
społeczną”.
Pan Janusz Sochacki powiedział: „ Panie Burmistrzu - z punktu 5 wynika, że Komisja robi
wizję lokalną, sporządza protokół. Wniosek Pana Krzysztofa Kandefera idzie dalej - aby przed
przyznaniem lokalu kolejnej osobie pytać Komisję.”
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek
Powiedziała, że popiera wniosek Kolegi Krzysztofa Kandefera.
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – zapytał: „Czy może zamknąć dyskusję?
Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję.
Głosujemy najpierw wniosek Pana Kandefera, by zmienić zapis w paragrafie 7, ustęp 1, punkt
4 w ten sposób by brzmiał: „Po rozpatrzeniu wniosku i zasięgnięciu opinii Komisji
Mieszkaniowej Rady Miasta, Burmistrz podejmuje decyzję o wyborze najemcy” tak? Tak.
„Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem takiego zapisu, proszę o podniesienie
mandatu lub ręki?”
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 5 głosy „wstrzymujące się”.
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Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Miasta wprowadziła poprawkę zgłoszoną przez Pana
Krzysztofa Kandefera.
Następnie Pan Przewodniczący stwierdził, że „Jest problem z liczeniem. Powtarzamy
głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez Pana
Kandefera, proszę o podniesienie mandatu lub ręki?”
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się” - poprawka została
przez Radę przyjęta.
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta: ”Głosujemy cały projekt uchwały
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy łącznie z poprawką zgłoszoną przez Pana Krzysztofa Kandefera i przegłosowaną –
proszę podnieść mandat lub rękę.”
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”
Pan Janusz Sochacki - Przewodniczący Rady Miasta stwierdził podjęcie
Uchwały Nr XXII/183/2008
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy.
Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie „uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz w latach 2008 – 2012”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – przypomniał, że
- Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Państwo Radni otrzymali w Materiałach na sesję.
- Projekt był opiniowany przez dwie komisje.
Opinie komisji merytorycznych:
Komisja Polityki Mieszkaniowej – Przewodnicząca, Pani Agnieszka Frańczak – opinia
pozytywna.
Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, powiedział, że komisja której
przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisje Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – Pan Władysław Teter – opinia pozytywna.
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Przewodniczący zapytał: ”Czy ktoś z
Państwa życzy sobie, aby odczytać projekt uchwały? Nie widzę. Nie czytamy” - stwierdził Pan
Janusz Sochacki i otwierając dyskusję zapytał Państwa Radnych: Czy ktoś z Państwa chciałby
zabrać głos ?
Pan Mirosław Czaja
Zapytał:
- O dane dotyczące sprzedaży lokali komunalnych (załącznik Nr 4 na stronie 11a), według
którego mamy wyłączenie ze sprzedaży lokali komunalnych w obrębie Starego Miasta.
- Jakie są przyczyny wyłączenia ze sprzedaży tych lokali ?
„Dlaczego tak było, jest i ma pozostać ?”
Radny stwierdził, że jest duże zainteresowanie zakupem tych właśnie lokali
Pan Tadeusz Frańczak
Zapytał : „Czy rok budowy - to rok odbudowy? Tak wynika z tych dokumentów, np. Rynek 20
– rok budowy 1969. Chciałem zapytać – To gdzie tu Stare Miasto?”
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Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział; „Czy ktoś z Państwa
chciałby zabrać głos? To ja parę słów komentarza.
Powiem tak: O zbyciu nieruchomości komunalnej decyduje Rada Miasta, czyli my i to nie
musi być wniosek Burmistrza. Sami możemy zgłosić. W przypadku Starego Miasta rzecz jest
o tyle skomplikowana, że są to nieruchomości – kamienice wykupione w sposób taki, jak się to
działo w latach 60- tych i 70- tych, czyli troszeczkę na siłę.
Miasto, sprzedając, ma obowiązek w pierwszej kolejności dokonać zwrotu właścicielowi
kamienicy, czyli właściciel ma prawo pierwokupu. Sprzedanie całej kamienicy, oddanie czy
sprzedanie byłemu właścicielowi następuje z całym dobrodziejstwem inwentarza, czyli
z lokatorami.
Sytuacje, jakie mają miejsce w tego typu przypadkach w kraju powodują, że Ci lokatorzy,
z czasem, w wyniku drastycznej podwyżki czynszu przez nowego właściciela, trafiają
z powrotem do miasta i miasto musi im zabezpieczyć lokale. Moje zdanie jest przynajmniej
takie i pozwolę sobie powiedzieć - będzie to troszeczkę otworzenie „puszki Pandory”.
Próba zbywania tych lokali, abstrahuję od sytuacji, że są to obiekty w znacznym stopniu
zabytkowe, że wymagają dodatkowych nakładów, i z czynszu nie da się tych nakładów pokryć,
że trzeba dodatkowych środków itd. itd. Ale może Pan Burmistrz szczegółowej powie na ten
temat. Pan Andrzej Bolewski, proszę bardzo.”
Pan Andrzej Bolewski
Powiedział, między innymi, że
- „Faktycznie my, jako społeczeństwo, fundujemy utrzymanie tych kamienic – ja płacę, Pan
płaci, Burmistrz płaci. Płacą podatki ci co mają domy jednorodzinne.”
- ”Ja jestem przekonany, że są mieszkańcy Miasta, którzy z różnych powodów są
nieszczęśliwi, nie mają pracy - Ale są też tacy, którzy mieszkają i nie płacą czynszu, chociaż
stać ich na to.”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi: „Spróbujcie Państwo teraz wykonać i uzgodnić dokumentację,
a gdy przyjdzie jakąś rurę przeprowadzić, nie będzie można, bo prawo unijne nam zabrania.
Gmina będzie musiała wtedy tym majątkiem przez 5 lat zarządzać i musi on być własnością
gminy. Należy wtedy siąść do stołu i rozmawiać jak Stare Miasto oddać we władanie osób
prywatnych. Na to wszystko jest czas i pora. Na dzień dzisiejszy jest trochę sytuacji
niepewnych. Proszę o wstrzemięźliwość.”
Pan Krzysztof Kandefer
Przypomniał, że „Bodajże na przedostatniej Komisji Gospodarki Komunalnej padł wniosek
Radnego, aby został sprawdzony stan prawny wszystkich kamienic na terenie Starego Miasta
i poinformowanie o tym Radnych. To byłby początek tego procesu, od którego trzeba zacząć.
Nie można otworzyć „puszki Pandory”, więc żeby jej nie otworzyć trzeba sprawdzić fakt
rzeczywisty - jak jest. Natomiast odniósłbym się jeszcze do słów Pana Burmistrza dotyczących
remontów tych kamienic na Starym Mieście i w kwestii zdobywania środków unijnych na
rewitalizację kamienic. Chciałem zwrócić uwagę, że na ten temat nie ma nic w tej uchwale i w
załącznikach nr 3 jest napisane i ja to zacytuję i to są słowa Burmistrza, które powinny być:
„Zakres prac remontowych budynku, które stanowią 100% własności gminy w latach objętych
programem uzależnionych jest przyznaniem przez Radę Miasta środków finansowych”, czyli
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wniosek jest taki, że my te kamienice mamy remontować ze środków z budżetu miasta. Pomoc
unijna nie dotyczy remontu kamienic”.
Pan Maciej Skorupa
Powiedział: „Podejrzewam, że są kamienice, których stan prawny jest uregulowany i można je
sprzedać.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: „Pana wniosek jest
logiczny. Przypomnę, że Miasto parę nieruchomości sprzedało: Państwu Targowskim - na
Sokolnickiego i wcześniej dworek przy ul. Fortecznej, że nie wspomnę jeszcze o tej
nieszczęsnej sprzedaży zabytkowego obiektu przy Zamkowej. Czy ktoś w ramach dyskusji
chciałby zabrać głos?”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Są to problemy bardzo złożone: „Najłatwiej byłoby sprzedać i teoretycznie mieć to z głowy.
Ale pozostają pytania: czy wszystkie lokale zostaną wykupione, kto jest czyim sąsiadem,
wolno robić imprezy po godzinie 22.00 – bo jest z tym problem na okrągło: kto będzie
zobowiązany do remontu zabytkowych kamienic.”
- Sandomierska Starówka jest niezwykle atrakcyjnym miejscem i dobrym towarem do
sprzedania na wolnym rynku: „Nie wiem czy uchwała dot. 80 % bonifikaty będzie
obowiązywała na Starym Mieście - Należy do tego podejść po gospodarsku.”
- „Dzisiaj na pewno nie rozwiążemy tego problemu, ale należy na ten temat rozmawiać na
komisjach, rozważać różne rozwiązania jak sprawę załatwić docelowo.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – wobec braku dalszych zgłoszeń
zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania. „Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem
uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowego na terenie
gminy Sandomierza na lata 2008 – 2012 proszę o podniesienie mandatu lub ręki?”
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
I stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza 18 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”
podjęła
Uchwałę Nr XXII/184/2008
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowego na terenie gminy
Sandomierza na lata 2008 – 2012.
Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Sandomierza
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – przypomniał, że jest to pierwszy
z projektów uchwał, który Państwo Radni otrzymali przed dzisiejsza sesją – projekt
zaopiniowany przez Radcę prawnego i Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.
„Czy Państwo życzą sobie, aby przeczytać projekt uchwały ?
Pan Maciej Skorupa
Poprosił o odczytanie projektu uchwały.
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Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – odczytał projekt uchwały w sprawie
wynagrodzenia Burmistrza Sandomierza.
Następnie Pan Przewodniczący poprosił o opinię na temat projektu uchwały Przewodniczącego
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza.
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – stwierdził, że komisja
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Pan Przewodniczący otworzył dyskusję i zapytał: „Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby
zabrać głos ? ”

Pan Wojciech Czerwiec
Powiedział:
„Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, nie chcę polemizować, czy Pan Burmistrz zasługuje
na podwyżkę, czy nie. Problem jest inny. Protestujemy przeciwko wprowadzaniu takiej
uchwały, tej uchwały w ten sposób. To tak jakby ktoś chciał coś ukraść, albo dodać albo ukryć
przed Społeczeństwem. To jest bardzo ważna uchwała. Mieszkańcy Miasta powinni mieć
możliwość przyjścia, dowiedzenia się, że taka uchwała będzie podnoszona.
Nie było tego w Porządku obrad.
Po pierwsze: dziwi nas, że dzisiaj zostało to wprowadzone.
Po drugie: Budzi nasze zdumienie Uzasadnienie, cytuję: „Z uwagi na złożoność spraw
prowadzonych przez Burmistrza Miasta itd.”
Po to chyba powołaliśmy drugiego wiceburmistrza półtora roku temu, żeby pewne obowiązki
przejął.
Jest trochę nieładnie. Wszystkie te kwoty są z górnej półki - nie ma wyższej półki dla tego
stanowiska w Sandomierzu - to pierwsza rzecz.
Druga rzecz – to dodatek specjalny.
Dodatek specjalny zostaje przyznany na czas określony, w wyjątkowych przypadkach na czas
nieokreślony.
Rozumiem, że przypadek Pana Burmistrza jest wyjątkowy.”
Pan Maciej Skorupa
Powiedział:
„W tym przypadku władza nie szanuje Radnych. Przykro mi jest. Ta dzisiejsza sytuacja nie
powinna mieć miejsca, tę uchwałę powinno się przedyskutować w komisjach,
Nie każdy Radny bierze udział w Komisji Budżetowej, a z projektu uchwały nie wynika czy
Pan Wiceburmistrz Bronkowski wnosi o obcięcie Burmistrzowi wynagrodzenia, czy też
podwyższa Mu pensję.
Ja nie pamiętam, jakie kiedyś Pan Burmistrz miał wynagrodzenie
Ja uważam, że Pan Burmistrz powinien zarabiać dobrze, ale podzielił się władzą z kimś, kto też
zarabia pieniądze.”
Pan Władysław Teter
Stwierdził, że :
- Praca Pana Burmistrza „rozkłada się na trzy osoby”.
- Jest to „znacząca podwyżka – wzrost o 1.660 zł, co w skali roku da kwotę blisko 200 tys. zł.
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Powiedział, że „Pan Burmistrz szuka oszczędności w Oświacie. Jest to dołowanie oświaty. Na
te pobory nauczyciel pracował szereg lat.
Pamiętam w poprzedniej kadencji, gdy Burmistrzem był Tenderowicz, to dźwigało się tę
oświatę – teraz odwrotnie.
Jeżeli mówimy, że największą wartością, która będzie procentowała - to jest inwestowanie
w oświatę. Nauczyciel, to powołanie. Pan Burmistrz chciał po 25 latach wyrzucić dobrych
nauczycieli.”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
„Panie Przewodniczący: Kto chciał wyrzucić z pracy nauczycieli. Pan bzdury opowiada.”

Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta
Powiedział: „Panie Burmistrzu: każdy ma prawo się wypowiedzieć i Pan Teter ma głos.
Przypominam, że mówimy na temat wynagrodzenia Pana Burmistrza.”
Pan Władysław Teter
„Tak , ale to się wiąże z oceną pracy Pana Burmistrza. Czy zasłużył na taką podwyżkę.”
Następnie radny powiedział o:
- Małej skuteczności w pozyskiwaniu funduszy unijnych np. na Bulwar Piłsudskiego
- Realizacji ulicy Westerplatte, która trwa 12 lat.
- „Marnotrawieniu pieniędzy” - nie wykorzystany lokal przy Rynek 2.
- Desygnowaniu do Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej 2 wiceburmistrzów „Żeby tę
Fundację podnieść - to wiceburmistrzowie dołują tę Fundację i powodują straty w wysokości
20 tys. zł, bo nieprawidłowo zwolnili Dyrektora Fundacji. To są tego typu efekty.
Wzbudzanie przez Pana Burmistrza konfliktów społecznych, telewizja przyjechała. Odbiór jest
negatywny i wszyscy pytają: co to się u was dzieje ? Miasto powinno być promowane, a jest
dołowane. Daję to pod rozwagę przy głosowaniu.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta
Powiedział: „Dziękuję pięknie. Ja tylko mam prośbę do wszystkich Koleżanek i Kolegów
Radnych i uprzejmie przypominam, że zgodnie ze Statutem powinniśmy swoje wypowiedzi
ograniczać do 5 minut, ad vocem do 3 minut, bo tak stanowi Statut przez nas uchwalony i ja
powinienem stać na straży przestrzegania przepisów.
Proszę nie mieć do mnie pretensji jeżeli będę ograniczał wypowiedzi – Proszę o syntetyczne,
pięciominutowe wypowiedzi. Pan Leszek Komenda prosi o głos, proszę bardzo.”
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Powiedział:
(…) „Wszystkie skutki podwyżki przewidziane w związku z projektem uchwały są
przewidziane w związku z projektem uchwały są zawarte i przewidziane w budżecie na 2008
rok i na pewno pan Burmistrz nie będzie wnioskował o ew. zmiany.
Sprawa kolejna. Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym – odpowiedzialność za
wszystko, co się dzieje w Mieście jednoosobowo ponosi burmistrz Miasta i Burmistrz Miasta
nie pracuje 8 godzin – Burmistrz Miasta jest burmistrzem miasta 7 dni w tygodniu, przez
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okrągły rok i przez całą kadencję. Bez względu na to, czy ma dwóch zastępców czy jednego.
Odpowiedzialność zawsze ponosi Burmistrz Miasta.
I proszę państwa, nie porównujmy pracy nauczyciela z pracą burmistrza – są
nieporównywalne.
Sprawa jeszcze jedna: Pan Burmistrz płacę miał ustaloną w roku 2006, 7 grudnia, zaraz po
wyborach i wynosiło ono 10.666 zł. Był Pan uprzejmy zauważyć, że była to znacząca
podwyżka. Otóż w momencie zakończenia kadencji Pan Burmistrz miał pobory w wysokości
10.512 zł , a więc różnica między jedną kadencją, a drugą, wynosiła 154 zł.
I na koniec chciałbym dodać jeszcze jedną sprawę, że Pan Burmistrz na mocy odpowiednich
ustaw jest kierownikiem Urzędu. I zgodnie z Kodeksem Pracy, jak każdy Burmistrz ponosi
odpowiedzialność za zakład pracy, jakim jest Urząd Miejski. I są takie czynności i decyzje,
które musi On podejmować jednoosobowo i nikt Go nie zwalnia z odpowiedzialności.”
Pan Wojciech Czerwiec
Powiedział;
”Ja chciałem tylko przypomnieć, że Kocham Sandomierz nie kwestionuje podwyżki. – My
protestujemy przeciwko takiemu wprowadzaniu tej uchwały.”
Pan Władysław Teter
„Ja mam uwagę do Pana Naczelnika” i stwierdził, że Pan Leszek Komenda - Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego UM - nie ma prawa powiedzieć, że Radny nie powinien
porównywać pracy Burmistrza do pracy Nauczyciela.
Pan Andrzej Bolewski
Powiedział, między innymi, że „Nie kwestionuje regulacji”, ale „Jest to delikatny temat” i
„Powinien być przygotowany na odpowiednim poziomie”.
„Nie byłoby całej tej dyskusji.” – zakończył wypowiedź Radny.
Pan Tadeusz Frańczak
Powiedział;
„Szanowni Państwo, chciałem się zgodzić z tymi uwagami, o których mówił Naczelnik Leszek
Komenda, a mianowicie o tym, że rzeczywiście Pan Burmistrz jest 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu, pięćdziesiąt parę tygodni w roku, cały rok – i jest to sprawa, która nie ulega
kwestii. I w sobotę i w niedzielę i w rano i w nocy. Muszę się zgodzić z Panem Andrzejem
Bolewskim, że większość radnych udzieliła Panu Burmistrzowi absolutorium, wystawiła mu
jakąś cenzurę, której efektem powinna być ta uchwała. Ale uchwalaliśmy budżet, w budżecie
były przewidziane środki na podwyżkę płac także dla Burmistrza. Następnie odwołujecie się
do rozporządzenia Rady Ministrów. Ja uważam, że jest to pewnego rodzaju nieszczęście
powoływanie się na rozporządzenie.
Budżet był tworzony w ubiegłym roku i ustalanie tych regulacji, czy podwyżek i teraz
argumentowanie tego założenia, które było założone, czy przedstawione w ubiegłym roku do
rozporządzenia, które ma miejsce 22 kwietnia 2008 roku.
Skoro wiedzieliśmy, że będziemy podwyższać, to nie ma co się odwoływać do rozporządzenia.
Skąd Państwo wiedzieli, że będzie rozporządzenie. Moim zdaniem należało zrobić to po
absolutorium, byłoby o wiele lepiej – tak mi się wydaje.
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Natomiast uważam, że wszystko co powiedział Pan Leszek i Pan Andrzej jest do przyjęcia.
Dziękuję.”
Pan Władysław Teter
Powiedział, że „Ten budżet był tyle razy zmieniany, że trudno będzie przeprowadzić analizę
do pierwotnego.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – zapytał, czy ktoś z
Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji i wobec braku zgłoszeń poprosił o
zabranie głosu Pana Z. P.*) przypominając: ”Skoro Pan mnie tak pilnował, proszę, zgodnie ze
Statutem ma Pan 3 minuty i proszę uprzejmie - merytorycznie.”
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza
Powiedział:
„Merytorycznie, oczywiście. Moim zdaniem jest to nieprzyzwoite, Panie Burmistrzu. Nie
wiem czy Pan ma świadomość, że Pan się godzi na coś takiego.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: „Proszę Pana, ale ja
prosiłem: merytorycznie.”
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza
„Niech Pan mi nie przerywa.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady – „Ale po to tu jestem.”
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza
„Niech Pan siądzie.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady:
„Postoję. Ja po to tu jestem.
Jeżeli będzie Pan ze mną dyskutował – odbiorę Panu głos i na tym się skończy. Proszę
merytorycznie.”
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza
„Uważam, że Państwo, którzy przygotowują - a wiadomo kto to przygotowuje – A wiem jaka
tu jest sitwa. To trzeba nazwać.”
Pan Przewodniczący Rady Miasta – „Odbieram Panu głos. Ogłaszam 10 minut przerwy.”
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza
„Co to jest za demokracja.”
Po przerwie Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta wznowił obrady:
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Kontynuujemy XXII sesję Rady Miasta Sandomierza . Przypomnę – jesteśmy w punkcie 12 –
Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenie Burmistrza Sandomierza. Czy ktoś z Państwa, ktoś
z obecnych na sali chciałby zabrać głos? Nie.
Pozwólcie Państwo, że ja sobie pozwolę powiedzieć dwa zdania.
Wydaje mi się, że jako były burmistrz Sandomierza mam prawo i powinienem powiedzieć co
o tym myślę.
6 lat temu jak zostawałem radnym Miasta, a Pan Borowski zostawał Burmistrzem, zarabiałem
bez mała połowę tego co Burmistrz, a dyrektorzy instytucji podległych Burmistrzowi zarabiali
też mniej od Niego.
Dzisiaj te proporcje się zmieniły. Moje pobory są jawne i zarabiam więcej od Pana Burmistrza.
Ktoś powie: specyficzna instytucja. Ale również jednostki podporządkowane Burmistrzowi
w sposób naturalny Proszę Państwa – dyrektorzy tu siedzący na Sali zarabiają więcej jak
Burmistrz – to raz.
Dwa. Mieliśmy dzisiaj sytuację taką, że prowadząc działalność społeczną jako radni, będąc
burmistrzem spotykałem się z wielu zarzutami – słusznymi i niesłusznymi i nie mnie to
oceniać – są to często zarzuty stawiane w sposób niekulturalny, agresywny, łącznie
z wyzwiskami.
Są to zarzuty stawiane nie tylko publicznie na sesji, ale jest to także opluwanie w Internecie,
opluwanie w anonimach, anonimowe telefony do domu.
Ja tego wszystkiego doświadczyłem jak byłem burmistrzem. Burmistrzem byłem krótko
i powiedziałem sobie, że nigdy w życiu – chyba, że bieda by mnie przysłowiowo przycisnęła –
żebym startował na Burmistrza.
Jest to ciężki, paskudny stołek. Idąc na ten stołek po pół roku przytyłem parę kilogramów,
bo pod wpływem stresu jadłem słodycze. Zacząłem palić papierosy – dwie paczki dziennie.
W różnych miejscach pracowałem, na różnych stanowiskach i bezrobotnym byłem również.
Wobec braku dalszych zgłoszeń:” Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania” powiedział Pan Janusz Sochacki i zapytał: Kto jest za podjęciem przedstawionej uchwały
proszę o podniesienie ręki lub mandatu?
Wynik głosowania: 13 „za”, 3 „przeciw”, 3 osoby „wstrzymały się” od głosu.
Pan Janusz Sochacki stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXII/185/2008
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Sandomierza
Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku
miejskim zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – przypomniał, że projekt uchwały
wraz z uzasadnieniem Państwo Radni otrzymali przed sesją – Projekt został wniesiony przez
Pana Wiceburmistrza Marka Bronkowskiego – jest to projekt w sprawie określenia inkasenta
opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu.
Projekt był opiniowany przez dwie komisje.
Opinie komisji merytorycznych:
Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, powiedział, że komisja której
przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisje Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – Pan Władysław Teter – opinia pozytywna.
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Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – Przewodniczący zapytał: ”Czy ktoś z
Państwa życzy sobie, aby odczytać projekt uchwały? Nie widzę. Nie czytamy” - stwierdził Pan
Janusz Sochacki i otwierając dyskusję zapytał kolejno: Państwa Radnych, Pana Burmistrza
oraz osoby obecne na sali: Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos ?
Nie widzę. Zamykam dyskusję i poddaję projekt w/w uchwały pod głosowanie: Kto jest za
podjęciem uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim
zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu, proszę o podniesienie ręki lub mandatu?
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” od głosu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził, że Rada Miasta
Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XXII/186/2008
w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym
na Placu 3 Maja w Sandomierzu
Ad.14.
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod
budowę drogi – ulicy Kubeszewskiego,
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, składający się z dwóch części: opisowej
i graficznej, dotyczy zakupu 5 m. kw. gruntów z przeznaczeniem na budowę drogi przy ulicy
Kubeszewskiego i poprosił o opinię komisji merytoryczne Rady Miasta.
Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
oraz
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
powiedział, że komisje, którym przewodniczy zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – Przewodniczący Komisji Pan Władysław
Teter – opinia pozytywna.
Pan Przewodniczący zapytał: „Czy ktoś z Państwa życzy sobie, aby odczytać projekt uchwały?
Nie widzę. Nie czytamy” - i otwierając dyskusję zapytał kolejno: Państwa Radnych, Pana
Burmistrza oraz osoby obecne na sali: Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos ?”
Wobec braku zgłoszeń Pan Janusz Sochacki poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie: Kto
jest za podjęciem przedstawionej uchwały proszę o podniesienie ręki lub mandatu?
Wynik głosowania: 19„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził, że Rada Miasta
Sandomierza jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXII/187/2008
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę drogi – ulicy
Kubeszewskiego
Ad.15
Interpelacje i zapytania
Pan Krzysztof Kandefer
Zapytał Pana Burmistrza o losy uchwały dotyczącej zakupu budynku od TP S.A. na potrzeby
Urzędu.
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Pan Krzysztof Cieślak
W imieniu Mieszkańców przy ulicy Baczyńskiego podziękował Panu Burmistrzowi za
„zorganizowanie odcinka asfaltu”.
Wobec braku dalszych zgłoszeń Pan Przewodniczący zamknął Punkt 15. Interpelacje i
zapytania
Ad. 16
Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne.
Pan Wiceprzewodniczący poinformował zebranych, że Państwo radni zostali zaproszeni na
pielgrzymkę do Sulisławic. „Jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze uczestniczyć w
pielgrzymce proszę o kontakt z radnym Panem Wojciechem Czerwcem.”
Pani Krystyna Socha – Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego – Oddział
Sandomierz
W imieniu Zarządu ZNP podziękowała wszystkim, „którzy włączyli się w mediacje dot.
decyzji o wypowiedzeniu lokalu nauczycielom – emerytom.
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Powiedział: ”Może mały komentarz w kontekście tego lokalu.
Ani sobie, ani innym nie chciał nic zabrać Pan Burmistrz - chciał ratować inną instytucję
oświatową, aby nadal została w Sandomierzu - a nie została przeniesiona do Kielc.
I to jakoś wszystkim umknęło. I tak proszę to odbierać.
Czy w sprawach różnych ktoś chciałby zabrać głos. Ban Burmistrz, proszę.”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Odpowiadając:
- W sprawie zakupu budynku TP S.A. powiedział, że Zarząd TP S.A. obraduje „Mam kłopoty
z dodzwonieniem się do Nich, ale sprawa jest na dobrej drodze.”
- W sprawie lokalu ZNP stwierdził, że „Nikt nie wywierał na mnie żadnej presji. Nie jestem
oczywiście przeciwko ZNP i tak jak powiedział Pan Przewodniczący chciałem uratować inną
instytucję.”
Pan Burmistrz stwierdził, że tylko szczęśliwy zbieg okoliczności pozwolił na zmianę decyzji
i pozostawienie lokalu Nauczycielom „dla których mam ogromny szacunek”.
Pan Burmistrz powiedział, że podejrzewa media o stronniczość, bowiem zarzut wywoływania
konfliktów z nauczycielami uważa za bezpodstawny.
- W sprawie podjęcia uchwały dot. wynagrodzenia powiedział: „Widzę, że ta opozycja
w Radzie ciągle się zmienia, zwiększa się. Pozwolę sobie na upust żółci, w tym momencie
muszę. I tutaj dam przykład, bo największy opór stawia tutaj Radny Pan Władysław Teter.
Przypomnę jak był Członkiem Zarządu, tak oczywiście, ciągle chodził, aby podnieść albo dać
premię jakąś tam dla Zarządu , którego był członkiem. I szukane były różne przepisy: czy jest
szansa podwyższenia, bo parę groszy by się jeszcze przydało.
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Było, było zdarzenie jakieś tam nieszczęście - Pan Teter miał w Rodzinie i przyszedł do mnie,
abym dał rekompensaty 2 000 zł, to jakoś sprawa się załagodzi i wszystko będzie w porządku.
Finał był taki, że trafiliśmy do sądu. Sąd przysądził jeszcze zapłacenie dla gminy Sandomierz
1 200 zł kosztów postępowania sądowego. I tak się sprawa skończyła, jeżeli chodzi o jakąś tam
próbę wzięcia pieniędzy z tzw. odszkodowania za poślizgnięcie się w Sandomierzu.
I to jest efekt tego, odwetu – bym powiedział – Pana Radnego Tetra na mojej osobie. Raz.
Drugi raz. Jeżeli ktoś mi zarzuca, że jestem nieudolny, to ja może powiem tak. Na pewno
jestem dużo lepszy od Pana Panie Teter.
Ja nie zamierzam mieć takiej przeszłości jaką Pan, Pan ma i na pewno jej nie będę miał. Tak,
że bardzo proszę niech mi Pan nie podpowiada, bo mógłby mnie Pan sprowadzić na bardzo złą
drogę. To by mnie mogło, w jakiś sobie, mieć sobie do zarzucenia. Ale na pewno tą drogą,
którą mi Pan podpowiada , tą drogą nie pójdę. Tyle, że, tyle tej żółci jeżeli chodzi – bo taka jest
prawda. Dziękuję w szczególności tym, którzy mieli odwagę głosować „za” – podnieść rękę
Dziękuję tym tzw. tchórzom, którzy mieli w jakiś sposób odwagę zająć stanowisko.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta :”Dziękuję Panie Burmistrzu. Nie ma
tchórzy w Radzie i każdy miał odwagę popatrzeć Panu w oczy i zagłosować: ”za”, przeciw”,
lub „wstrzymać się”
Pan Teter ad vocem – ma Pan 3 minuty.”
Pan Władysław Teter
- Zwracając się do Pana Burmistrza powiedział, że „Jest Pan kłamcą. Nie prosiłem Pana
o żadną protekcję w sprawie, o której Pan wspominał.”
- „Druga sprawa: Proszę nie łączyć moich spraw osobistych. Ja Panu nie wypominam, gdzie
Pan pracował, czym się Pan zajmował i działalności partyjnej itd., itd.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: ”Panie Władysławie,
Proszę Państwa. Pan swego czasu mówił 10 minut, miał Pan swój czas. Ja Panu nie
przerywałem. Nawet nie pozwoliłem Panu przerywać, między innymi przez Burmistrza.
Burmistrz miał swój czas.
O ile macie Panowie, macie do siebie uwagi, prosiłbym, żeby te uwagi były merytoryczne. Bo
na tej sali powinny być uwagi merytoryczne.
Natomiast pozamerytoryczne uwagi - proszę poza tą salą.
Mówię to - myślę, że nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu większości Radnych.
Prosiłbym, abyśmy rozmawiali merytorycznie.
Czy ktoś w sprawach różnych chciałby zabrać głos ? Nie widzę. Zamykam dyskusję.”
Ad.17
Pan Janusz Sochacki – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie
Porządku obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XXII sesję Rady Miasta
Sandomierza.
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza.

Janusz Sochacki
Przewodniczący
Rady Miasta Sandomierza
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Protokołowała
Jadwiga Rostocka
Inspektor
w Wydziale Organizacyjnym
Urzędu Miejskiego

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198
ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
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