Protokół Nr 8
z VIII sesji Rady Miasta Sandomierza
17 maja 2007 roku – Ratusz
Godz. rozpocz cia sesji – 18,00
Godz. zako czenia sesji – 18,55
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki– Przewodnicz cy Rady Miasta
Sandomierza.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza powitał
Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza wraz z Zast pcami Burmistrza:
Pana Marka Bronkowskiego i Pana Krzysztofa Krzystanka , „sprawc ” dzisiejszej sesji Ksi dza Bogusława Piekuta - Proboszcza Parafii Katedralnej w Sandomierzu oraz
Kolegów Radnych.
W VIII sesji wzi ło udział 17 Radnych Rady Miasta Sandomierza - jak
w zał czonej li cie obecno ci (Zał cznik nr 1)
Pan Mirosław Czaja, Pan Tadeusz Fra czak, Pani Sylwia Rybacka oraz Pan Janusz
Sobolewski – Radni Sandomierza usprawiedliwili swoj nieobecno .
Ad. 2
Uzasadniaj c pilne, „na telefon” zwołanie VIII sesji Rady Miasta Sandomierza ,
w trybie art. 20 ust. 3 u.s.g., Przewodnicz cy Rady Miasta - Pan Janusz Sochacki
powiedział, e „Działalno społeczna Rady jest odbierana jak misja:
Jeste my do dyspozycji na ka dy sygnał od Mieszka ców”.
Nast pnie Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przedstawił proponowany
Porz dek obrad VIII sesji Rady Miasta i wobec braku uwag i wniosków poddał pod
głosowanie Porz dek obrad w wersji dostarczonej przed sesj : 17 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził przyj cie przez Rad
Miasta Porz dku obrad jak ni ej:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyj cie porz dku obrad.
3. Podj cie uchwały w sprawie zabezpieczenia rodków finansowych na pokrycie cz ci
wkładu niezb dnego do realizacji projektu pn. „Konserwacja wn trz perły
wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu – etap
I” – ubiegaj cego si o dofinansowanie
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Komunikaty Przewodnicz cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy ró ne.
6. Zamkni cie obrad.
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Ad. 3
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział, e
ka dy z Pa stwa Radnych otrzymał projekt uchwały wraz z doł czonym pismem
Ksi dza Bogusława Piekuta - Proboszcza Parafii Katedralnej w Sandomierzu oraz
Wniosek Pana Burmistrza z pro b o zwołanie sesji i poparcie projektu powy szej
uchwały.
Nast pnie Pan Przewodnicz cy Rady poprosił o zabranie głosu kolejno: Pana
Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza oraz Ksi dza Bogusława Pikuta –
Proboszcza Parafii Katedralnej w Sandomierzu.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, e:
- W dniu wczorajszym Ksi dz Proboszcz otrzymał z Warszawy informacj , e zło ony
Wniosek b dzie rozpatrzony, je eli zostan zło one wymagane dokumenty – Jednym z
nich jest uwierzytelniony dokument-o wiadczenie o posiadaniu rodków niezb dnych do
zapewnienia współfinansowania projektu w zakresie remontu Katedry Sandomierskiej – tj.
zgody Rady Miasta Sandomierza na wsparcie finansowe przy realizacji tego zadania:
stosownej uchwały Rady Miasta Sandomierza
- Koszt remontu Bazyliki Katedralnej szacowany jest na około 14 mln zł.
1 mln 400 tys. zł Ko ciół otrzyma o z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Je eli Miasto wesprze katedr kwot około 700 tys. zł (w trzech ratach rocznych”), to
otrzymane dofinansowanie wyniesie 85 %.
W przypadku braku takiej deklaracji ze strony gminy dofinansowanie wyniesie 60% ,
beneficjent zapłaci 40%.
- Zdaje sobie spraw , e nie jest to decyzja łatwa: ”Wysłali my równie nasze wnioski
o rodki unijne na boiska szkolne, stadion sportowy, Bulwar Piłsudskiego,
zabezpieczenie Starego Miasta itd.- Na razie brak odzewu.
I mam t wiadomo , e w przyszłym roku i latach nast pnych musimy szuka
oszcz dno ci w bud ecie. Nie wiem czy np. b dziemy mogli przeznacza na szkolnictwo
tyle pieni dzy, ile wydajemy obecnie.
W tej chwili jeste my w trakcie opracowywania programu oszcz dno ciowego, aby za
2 lub 3 lata nie zabrakło nam pieni dzy na wszystkie zaplanowane zadania”
- W 2018 roku b dzie rocznica 200 –lecia Diecezji Sandomierskiej.
„I nie musze nikogo przekonywa jakie znaczenie dla Sandomierza ma Bazylika
Katedralna i jak wa na jest to sprawa nie tylko dla naszego Miasta. Jest to wielkie
zadanie i prosz podej do tego z wielk rozwag . Dzi kuj ” – zako czył wypowiedz
Burmistrz Sandomierza.
Ksi dz Bogusław Piekut – Proboszcz Parafii Katedralnej Narodzenia NMP
Na wst pie podzi kował „Panu Burmistrzowi i Panu Przewodnicz cemu” za tak szybk
reakcj ”
Nast pnie Ksi dz Proboszcz powiedział:
- Projekt I cz ci remontu Katedry ma by realizowany w latach 2008-2011.
- Przewidywany udział Miasta – to 695 tys. zł w rozło eniu na raty:
315 tys. zł – w 2009 roku

2

300 tys. zł – w 2010 roku
85 tys. zł - w 2011 roku
(Kwota ta sama, ale w innym rozbiciu ni w projekcie uchwały)
Cało remontu Bazyliki Katedralnej„Jak Pan Bóg pozwoli i ludzie dobrej woli” zostanie
zako czona w 2018 roku.
- Gros pieni dzy zostanie przeznaczonych na odnowienie fresków bizantyjsko-ruskich,
które s dum Katedry (W Polsce tego typu freski s jeszcze tylko w Lublinie,
w Wi licy i na Wawelu - w Kaplicy wi tokrzyskiej).
Freski w Sandomierskiej Katedrze nie były po wojnie odnawiane – st d potrzeba ich
zabezpieczenia dla potomnych.
- Ko ciół nie jest w stanie ud wign kosztów tego remontu: ”Ja my l , e Diecezja si
wł czy i nie b dziemy tylko na garnuszku Miasta”.
- Katedry nie nale y traktowa jak Ko cioła Parafialnego.
„My l , e jest to wizytówka. Ja powiem tylko tyle , e ka dy kto tu przyje d a kieruje
pierwsze kroki na Rynek do Katedry. Tutaj tak e Radni prowadz swoje Rodziny.
My l , e wa ne jest, aby ta wizytówka nabrała blasku.
Ja widziałem prezentacj : To b dzie perła – Dlatego projekt nazywa si perł .”
Na zako czenie Ksi dz Bogusław Piekut powiedział, e ch tnie odpowie
na ew. pytania Pa stwa Radnych.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza powiedział, e „zanim
otworzy dyskusj ” chciałby podkre li , e pytania - które na pewno b d - mog wynika
z wielu przyczyn:
- Z zaskoczenia tematem (Brak opinii Komisji, analizy tematu).
- Z troski o pieni dze podatników (Mnogo ci potrzeb: np. Pomocy oczekuj inne
zabytkowe ko cioły, ale s te sprawy bardziej przyziemne: remonty ulic, chodników,
wodoci gi czy te , tak przecie wa ne - potrzeby bytowe Mieszka ców).
„Ja mówi w swoim imieniu, ale dylematy: Na co przeznaczy pieni dze w pierwszej
kolejno ci ? Na buty ? Na samochód ? I czy wystarczy do pierwszego ? – ma ka dy z
nas.”
Pan Przewodnicz cy wyraził przekonanie, e wszelkie uwagi, pytania
i w tpliwo ci wynikaj wył cznie z troski i odpowiedzialno ci Radnych.
Pani Agnieszka Fra czak
Powiedziała, e „ piewaj c w chórze katedralnym”, widzi ogrom zniszcze w Katedrze
i stwierdziła, e nale y ratowa „ten wspaniały zabytek”.
„My l , e b d rozterki sk d wzi tyle pieni dzy .
Chciałabym powiedzie , e Naród wtedy jest prawdziwym Narodem, kiedy dba o tradycje,
kultur , histori .
Czy jest to osoba wierz ca, czy niewierz ca, wydaje mi si , e jest to wa ne dla naszej
to samo ci narodowej. Tylko dzi ki chrze cija stwu, od chrztu w 966 roku, powstał nasz
Naród, nasze Pa stwo.Tutaj nie musimy powoływa si na jakie rozterki- dajemy
Narodowi, naszej Historii, naszej Kulturze. Jeste my Polakami. Chciałabym, aby
jednomy lnie poprze ten projekt.”
Pan Jacek Dybus
Powiedział: ”Pani Agnieszko! Nie musi nas Pani namawia do głosowania „za”.
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Nast pnie Radny zauwa ył, e
- Ju dwa miesi ce temu było wiadomym, e na remont Katedry b dzie potrzebne 700 tys.
zł i stwierdził, e projekt dzisiejszej uchwały mo na było rozpatrzy
w normalnym terminie, ”Ale widocznie tu chodzi o zaskoczenie” i takie nasze zwyczaje.
- Dzi ki zaanga owaniu Ksi dza Józefa z Parafii, do której nale y Pan Jacek Dybus z pieni dzy wiernych wybudowano ko ciół i plebani za kilka milionów zł.
Radny wyra a zdziwienie, e Ksi dz i wierni z Parafii Naj wi tszej Marii Panny nie
wykazali wi kszego zaanga owania („Gdzie zapał tych ogrodników, rolników?”)
- Miasto lubi pomaga Ko ciołowi, a Radni nie tylko tej kadencji wykazywali si
hojno ci .
„Czasem Miasto jednak tez potrzebuje pomocy od Ko cioła np. drobna sprawa:
Chcieli my kupi od Ko cioła działk , aby zrobi przej cie z Piszczeli na Bulwar
Piłsudskiego. Niewiele. Najpierw ksi dz chciał sprzeda , pó niej si wycofał, sprzedał
chłopu. A chłop chce teraz od Miasta bajo skiej kwoty za te mał działeczk .
A Ko ciół dla dobra ogółu powinien da t działk za darmo - bo przecie
współpracujemy”
Ko cz c wypowiedz Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta
Sandomierza wyraził nadziej na wzajemna pomoc i owocniejsz współprac z
administracj Ko cioła i poprosił Ksi dza Proboszcza o przekazanie tych słów swoim
Kolegom – Ksi om.
Pan Andrzej Bolewski
Powiedział, e zgadza si z opini przedmówcy: ”Tu musi by współpraca. Ksi dz ma
bli ej do Biskupa. Były takie przypadki, e oczekiwali my ze strony Ko cioła
zrozumienia: chodzi o współprac dla dobra Mieszka ców”.
„Pomimo zastrze e b d głosował „za” , tak jak „Nasze Miasto”- zako czył wypowiedz
Radny.
Pan Marceli Czerwi ski
Powiedział, e
- Katedra zawsze le ała nam na sercu i przypomniał, e Miasto pomagało remontowa
dach, który był jak sito.O wietlenie to te zasługa Miasta.
- „Z I etapem jako wspólnie damy sobie rad ” i Pan Marceli Czerwi ski wyraził
nadziej , e Jego Ekscelencja przy realizacji II etapu zwróci si do Mieszka ców
innych Miast Diecezji (zgodnie z dzisiejsz deklaracj Ksi dza Proboszcza).
Pan Marek Hara czyk
Powiedział, e
- Dla Klubu Radnych „Kocham Sandomierz” „sprawa jest oczywista i nie mieli my
adnych dylematów”
„Rozumiem, e wkład Miasta jest warunkiem, e udział własny b dzie wynosił 15 %
(a nie 40 %).
Ka dy tego typu wniosek nale y rozpatrywa w kategoriach - nie wiary - ale dobrego
interesu:
Za 700 tys. zł wpłynie 15 milionów zł + 1 400 000 zł z promesy. I tu nie ma nad czym
dyskutowa .
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Wtórn spraw jest, jak te pieni dze zostan wydane ( co w du ym stopniu zale y od
morale ludzi, którzy b d te pieni dze wydawa ).
yczyłbym sobie, aby było wi cej tego typu wniosków , a jak najmniej typu: stadion,
za który w wi kszo ci zapłacimy z własnych pieni dzy”.
Pan Władysław Teter
Zapytał: Dlaczego projekt uchwały nie ma parafki radcy prawnego Urz du?
Radny stwierdził, e głosuj c chciałby mie pewno , e uchwała jest zgodna z prawem.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
- Powiedział, e miasto - w tym wielu tu obecnych Radnych - walczyło ponad 10 lat
o zachowanie siedziby Diecezji w Sandomierzu.
- Stwierdził „Abstrahuj c od spraw wiary, patrz c bardziej od strony komercyjnej”, to:
„Nie w 80-tysi cznej Stalowej Woli, ani w 50-tysi cznym Tarnobrzegu jest siedziba
Biskupa – tylko w Sandomierzu.
Miasto zostało docenione – i to procentuje.
Codziennie odczuwamy tego oznaki – pozycj , rang , presti .
To do Sandomierza, do Biskupa, przyje d aj burmistrzowie, prezydenci z innych
Miast, aby podzieli si opłatkiem.
I to jest co , czego nie da si przeliczy na pieni dze – To jest presti .
Dbajmy o to co nam dano, ale jednocze nie liczmy si z tym, e jaki wymierny wkład
Miasta by musi”.
Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Odpowiadaj c Panu Władysławowi Teterowi , powiedział, e brak podpisu wynika z faktu
nieobecno ci radcy prawnego w dniu dzisiejszym i o wiadczył, e projekt uchwały
został przygotowany przez Wydział Techniczno – Inwestycyjny Urz du Miejskiego
i ufa, e jest on zgodny z prawem.
Ksi dz Bogusław Piekut – Proboszcz Parafii Katedralnej
Powiedział, e:
- „Gros pieni dzy parafian poszło na dokumentacj – i tym którzy pomagali bardzo
dzi kuj ”
- „Je eli s problemy typu działka , to trzeba rozmawia z Kuri ”.
- „Klimat mi dzy Ko ciołem a Miastem bardzo si ocieplił”
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta ogłosił kilkuminutow przerw
w celu uzgodnienia kwot w § 1 projektu uchwały (kwestia rozbicia kwoty 695 000,00 zł
na poszczególne lata).
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Zastrzegaj c, e „W tym momencie trudno jest przewidzie precyzyjnie wysoko kwot
w poszczególnych latach” poprosił o dokonanie zmiany w zapisie § 1
„(...) zabezpiecza si w bud ecie miasta kwot 695 000,00 zł na jego realizacj , w tym:
- kwot 300 000,00 zł na 2009 r.
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-

kwot 315 000,00 zł na 2010 r.
kwot 80 000,00 zł na 2011 r.”

Pan Przewodnicz cy powiedział, e o ile zrozumiała b dzie ew. korekta w 2010 lub 2011
roku, to „B dziemy mie uzasadnione pretensje jak Pan Burmistrz przyniesie ponownie
uchwał za miesi c lub dwa”.
Nast pnie Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zapytał
Ksi dza Bogusława Piekuta czy akceptuje rozło enie kwot zaproponowane przez Pana
Burmistrza ?
Ksi dz Bogusław Piekut wyraził aprobat : ”My my wyliczyli, e te pieni dze b d tak
potrzebne”.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza zapytał czy s jeszcze
ew. jakie uwagi lub propozycje dot. projektu uchwały i czy Pa stwo Radni akceptuj
zmian dotycz c podziału kwoty? ”O ile nie usłysz sprzeciwu uznam to za akceptacj .
Sprzeciwu nie słysz ”.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta przypomniał raz jeszcze, e wszyscy
Pa stwo Radni zapoznali si z projektem uchwały, nanie li poprawki (zgłoszone przez
Pana Burmistrza i zaakceptowane przez Ksi dza Proboszcza) i wobec braku dalszych
pyta i uwag zapytał: Kto jest za podj ciem omawianej uchwały prosz o podniesienie
r ki lub mandatu?
Wynik głosowania: 16„za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki stwierdził podj cie przez Rad Miasta Sandomierza
Uchwały Nr VIII/69/2007
w sprawie zabezpieczenia rodków finansowych na pokrycie cz ci wkładu
niezb dnego do realizacji projektu pn. „Konserwacja wn trz perły wczesnogotyckiej
architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu – etap I” –
ubiegaj cego si o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ad. 4
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zapytał: Czy kto z Pa stwa Radnych
chciałby zabra głos w ramach punktu Interpelacje i zapytania Radnych ?
Wobec braku zgłosze Pan Przewodnicz cy zamkn ł „ten punkt Porz dku obrad sesji”
Ad. 5
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza powiedział, e:
- Zmarł Honorowy Obywatel Sandomierza - Pan Leon Torli ski – Człowiek przezacny,
niezwykle zasłu ony, ołnierz AK odznaczony dwukrotnie Krzy em
Walecznych i Krzy em srebrnym Orderu Virtuti Militari.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza poinformował zebranych, e kondolencje
zło ono Rodzinie Pana Leona Torli skiego, stosowna informacja została równie
zamieszczona w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Miasta.
Pan Burmistrz powiedział równie , e w pogrzebie, który odb dzie si w Sopocie, we mie
udział delegacja z Sandomierza.
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- Pan Przewodnicz cy poinformował, e kolejna sesja Rady Miasta odb dzie si
13 czerwca 2007 roku o godzinie 14,00.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza zapytał: Czy w ramach
punktu Komunikaty Przewodnicz cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy ró ne kto
chciałby zabra głos?
Ksi dz Bogusław Piekut – Proboszcz Parafii Katedralnej Narodzenia NMP
Powiedział:
„Chciałbym podzi kowa serdecznie za pozytywne podej cie. Przyznam, e si nie
spodziewałem.”
Ad. 6
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdzaj c wyczerpanie
Porz dku obrad, podzi kował wszystkim za udział w sesji i zamkn ł VIII sesj Rady
Miasta Sandomierza.
Na tym zako czono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza.

Przewodnicz cy
Rady Miasta Sandomierza
Janusz Sochacki

Protokół sporz dziła:
Jadwiga Rostocka
Inspektor
w Wydziale Organizacyjnym
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