Protokół Nr 14
z XIV sesji Rady Miasta Sandomierza
10 pa dziernika 2007 roku – Ratusz

Godz. rozpocz cia sesji – 14,00
Godz. zako czenia sesji – 18,45
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza powitał
wszystkich przybyłych na sesj : Pana Jerzego Borowskiego wraz z ze swoimi Zast pcami,
Skarbnika Miasta, dyrektorów podległych jednostek PGKiM i PEC, Mieszka ców
Sandomierza, przedstawicieli mediów: prasy i radia oraz Kole anki i Kolegów Radnych.
Szczególnie serdecznie Pan Przewodnicz cy powitał „przybył licznie młodzie ” oraz
Rektora Pa stwowej Wy szej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu – Pana Antoniego
Gawrona.
W sesji uczestniczyli równie :
Pan Leszek Komenda– Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Pani Barbara Ro ek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Pani Barbara Gadawska – Kierownik Urz du Stanu Cywilnego
Pani Halina Komenda – Kierownik O rodka Opieki Społecznej
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Pani Ewa Jasi ska – Naczelnik Wydziału Zamówie Publicznych
Pan Grzegorz Cie – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Pan Albin S kul – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego
Pan Robert Kotowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Pan Marian Zwierzyk – Komendant Stra y Miejskiej (jak Zał cznik do Protokołu)
W XIV sesji udział wzi ło udział 19 Radnych Rady Miasta Sandomierza - jak
w zał czonej li cie obecno ci (jak Zał cznik do protokołu)
Pani Agnieszka Fra czak i Pani Sylwia Rybacka - usprawiedliwiły swoj nieobecno .
Przewodnicz cy Rady Miasta - Pan Janusz Sochacki powiedział: „Zanim przyst pimy do
przyj cia porz dku obrad dzisiejszej sesji , chciałbym wprowadzi 2 punkty:
1. Wyst pienie Pana Antoniego Gawrona - Rektora PWSZ w Sandomierzu
2. Wr czenie nagród dla laureatów konkursu „Zachowaj trze wy umysł”
Panie Rektorze ma Pan głos. Zapraszam”
Pan Antoni Gawron – Rektor Pa stwowej Wy szej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu
Powiedział:
- „Szanowni Pa stwo! Czuj si dłu nikiem Pa stwa, dlatego te prosiłem o danie mi szansy
wypowiedzenia si .
Chciałbym bowiem zło y podzi kowania Panu Przewodnicz cemu, Panu Burmistrzowi i
Wysokiej Radzie za wspieranie działa , które doprowadziły do powstania Pa stwowej
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Wy szej Szkoły Zawodowej.
Gdyby nie ta pomoc – tej uczelni zapewne by nie było.
Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa b dzie funkcjonowała w tym mie cie i b dzie
uczelni realizuj c zadania, których nie mogła realizowa uczelnia niepubliczna.”
- Powstanie PWSZ to kolejny krok w kierunku powstania w Sandomierzu O rodka
Edukacyjnego - Akademii Sandomierskiej
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta dzi kuj c Panu Rektorowi za
wyst pienie powiedział:
„My l , e mog sobie pozwoli , aby w imieniu Sandomierskich Radnych zło y ogóln
deklaracj , e kolejna sandomierska uczelnia, tym razem pa stwowa, mo e liczy na
yczliwo Rady Miasta.
By mo e nie b dzie to yczliwo na miar Pa stwa oczekiwa , ale na pewno b dzie to
yczliwo na miar naszych, cz sto skromnych mo liwo ci.
I w miar tych mo liwo ci b dziemy Pa stwu zawsze pomaga , czego w pewnym stopniu
dali my ju wyraz.
Wa ne jest to Prosz Pa stwa, e w Sandomierzu powstała uczelnia pa stwowa: uczelnia
finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – nie kosztem sponsorów lub/i
studentów.
Uczelni, która otrzymuje rodki finansowe z tzw. rozdzielnika centralnego jest o wiele
łatwiej funkcjonowa - łatwiej prowadzi nabór i pozyskiwa studentów
Jeszcze raz yczymy wszystkiego najlepszego dla Pana Rektora, dla całej kadry , dla całej
Uczelni”
Przewodnicz cy Rady Miasta przyst puj c do realizacji 2-go punktu poza
Porz dkiem obrad poprosił o zabranie głosu Pana Marcelego Czerwi skiego –
Wiceprzewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta
„Szanowni Pa stwo otrzymali my pismo od Pana Piotra Adamskiego - Prezesa akcji
„Zachowaj trze wy umysł”
Zako czyła si wła nie VI edycja Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj
trze wy umysł”
Akcji patronuj Minister Edukacji Narodowej i Minister Sportu.
Kampania w tym roku obj ła około 900 gmin. Celem projektu było, miedzy innymi
kształtowanie prozdrowotnych zachowa , promowanie zdrowia poprzez aktywno
sportow . Warte podkre lenia jest, i w licznych konkursach mogli uczestniczy - poza
dzie mi i młodzie - nauczyciele i rodowisko lokalne.
W tym roku cz
materiałów skierowana była do rodziców, sprzedawców alkoholu,
kierowców.
Miło mi poinformowa , e w ród laureatów znale li si przedstawiciele naszego Miasta.
Laureatom serdecznie gratuluj .”
Przewodnicz cy Rady Miasta - Pan Janusz Sochacki zwracaj c si do Pana Jerzego
Borowskiego poprosił o wr czenie laureatom nagród”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Podkre lił, e to „Dzi ki dzieciom i młodzie y sandomierskich szkół przyst pili my do tego
konkursu i my l , e to dzi ki Wam akcja b dzie kontynuowana w latach nast pnych. Za to,
e chcieli cie si podj trudu rywalizacji w całej Polsce raz jeszcze gratuluj sukcesów,
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nagród. Prosz Pana Przewodnicz cego, aby wraz ze mn był uprzejmy wr czy nagrody
młodym laureatom”
Jako pierwszy Dyplom Akcji „Zachowaj Trze wy Umysł z r k Pana Janusza Sochackiego Przewodnicz cego Rady Miasta otrzymał Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza.
Nast pnie Pani Iwona Głowacka-Dzieciuch – Podinspektor w Wydziale Spraw
Obywatelskich odczytała kolejno sandomierskich laureatów Ogólnopolskiej Akcji
„Zachowaj Trze wy Umysł” - Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza i Pan Janusz
Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta wr czyli okoliczno ciowe Dyplomy oraz nagrody.
Przyst puj c do realizacji Porz dku obrad Przewodnicz cy Rady Miasta - Pan Janusz
Sochacki stwierdził, e Pa stwo Radni otrzymali Materiały na XIV sesj Rady Miasta i
przyst puj c do realizacji punktu - Przyj cie Porz dku obrad sesji zapytał Pa stwa Radnych
o ew. uwagi, propozycje, dot. Porz dku obrad.
Pan Jacek Dybus
Zgłosił wniosek o zdj cie z Porz dku obrad sesji Punktu 12. Podj cie uchwały w sprawie
sprzeda y nieruchomo ci przy ulicy Zarzekowice 1.
Argumentuj c - Pan Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta podkre lił, e zdaniem wszystkich
komisji opiniuj cych projekt uchwały w/w „obiekt nale y uporz dkowa , podzieli na
działki budowlane i sprzeda ju jako działki budowlane”.
Pan Przewodnicz cy zapytał Wnioskodawc – Pana Burmistrza o opini na temat propozycji
zgłoszonej przez Pana Jacka Dybusa.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, e „Wyszło na moje, bo przecie to ja chciałem rozebra ten obiekt, ale Radni
zadecydowali, aby sprzeda w takim stanie w jakim jest. Okazało si jednak, e nie ma
ch tnego do kupna.
Je eli jest wola, aby nie sprzedawa w cało ci – prosz bardzo”
Nast pnie Pan Burmistrz przypomniał, e teren jest dosy nisko poło ony i o ew.
przeznaczeniu: domy mieszkalne czy obiekty przemysłowe warto dyskutowa .
Ze wzgl du na brak dalszych zgłosze Pan Janusz Sochacki poddał pod
głosowanie wniosek Pana Jacka Dybusa o zdj cie z Porz dku obrad XIV sesji Rady Miasta
punktu 12 Podj cie uchwały w sprawie sprzeda y nieruchomo ci
„Kto z Pa stwa Kole anek i Kolegów Radnych jest za zdj ciem z Porz dku obrad XIV sesji
Rady Miasta punktu 12 : Podj cie uchwały w sprawie sprzeda y nieruchomo ci prosz o
podniesienie r ki lub mandatu ?
Wynik głosowania: 19 „za”, 0„przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki –Przewodnicz cy Rady Miasta: „Stwierdzam, e Rada Miasta
jednogło nie-19 głosami „za” zadecydowała o zdj ciu z Porz dku obrad punktu 12 Podj cie
uchwały w sprawie sprzeda y nieruchomo ci.
Prosz Pa stwa o wprowadzenie zmian numeracji w Porz dku obrad dzisiejszej sesji – od
punktu 11 kolejne punkty ulegaj przesuni ciu „w gór ” czyli punkt 13 oznaczamy 12 itd.
Kto z Pa stwa Kole anek i Kolegów Radnych jest za przyj ciem Porz dku obrad dzisiejszej
sesji w wersji dostarczonej w Materiałach na sesj uwzgl dniaj c wprowadzona zmian –
skre lenie punktu 12 prosz o podniesienie r ki lub mandatu?
Wynik głosowania 19 „za”, 0„przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził przyj cie przez
Miasta Porz dku obrad jak ni ej:
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
Przyj cie porz dku obrad.
Przyj cie protokołu z XI sesji Rady Miasta Sandomierza
Podj cie uchwały w sprawie wyboru ławników do S du Rejonowego w Sandomierzu
Podj cie uchwały w sprawie wyboru ławników do S du Okr gowego w Kielcach.
Informacja Burmistrza Sandomierza o bie cych sprawach Miasta.
Przyj cie Harmonogramu dy uru Radnych Miasta Sandomierza.
Informacje i komunikaty Przewodnicz cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy
ró ne.
9. Podj cie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pa stwa Krystyny i Krzysztofa
Klimont. (Wniosek Komisji Rewizyjnej)
10. Podj cie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mirosława Fundament i Pana
Andrzeja Lebida .(Wniosek Komisji Rewizyjnej)
11. Podj cie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Kuter (Wniosek
Komisji Rewizyjnej)
12. Podj cie uchwały w sprawie nabycia nieruchomo ci gruntowych.
13. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2007 r.
14. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2007 r.
15. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2007 r.
16. Podj cie uchwały w sprawie zabezpieczenia rodków finansowych na pokrycie wkładu
własnego niezb dnego do przygotowania dokumentacji budowlano – wykonawczej
rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 777 relacji Sandomierz Annopol na odcinku
Sandomierz – Trójca.
17. Podj cie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Osiedla „Starówka” w Sandomierzu wraz z terenami przyległymi.
18. Podj cie uchwały w sprawie zmiany uchwały w uznaniu za pomniki przyrody czterech
drzew topoli białej rosn cych w Parku Piszczele w Sandomierzu.
19. Podj cie uchwały w sprawie zmiany Statutu „Miejskiego O rodka Sportu i Rekreacji w
Sandomierzu”
20. Podj cie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy Sandomierz do Rady
Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej
21. Podj cie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza ze
składu Komisji Nauki, O wiaty, Kultury i Sporu do Miejskiej Rady Sportu w
Sandomierzu.
22. Podj cie uchwały w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów
Miejskich
Sandomierza.
23. Interpelacje i zapytania Radnych.
24. Zamkni cie obrad.
Rad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ad. 3
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przypomniał Pa stwu
Radnym, e Protokół z XI sesji Rady Miasta Sandomierza V kadencji był wyło ony w
Biurze Rady i nie zgłoszono uwag do jego tre ci oraz zapytał: Czy do protokołu z XI sesji
Rady Miasta s uwagi , wnioski, propozycje ?
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W zwi zku z brakiem zgłosze Pan Przewodnicz cy Rady zapytał: Kto jest za przyj ciem
protokołu XI sesji Rady Miasta Sandomierza ?
Wynik głosowania: 19„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si od głosu”
Pan Janusz Sochacki stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza Protokół z XI sesji Rady
Miasta przyj ła jednogło nie.
Ad. 4
Podj cie uchwały w sprawie wyboru ławników do S du Rejonowego w Sandomierzu
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przypomniał, e
- Jest to wniosek Prezesa S du Okr gowego w Kielcach
- Procedura głosowania jest tajna –„Jest to jeden z kilku przypadków, gdy Rada ma
obowi zek i prawo głosowania w sposób tajny. Materiały do głosowania zostały
przygotowane, jest urna. Czy s pytania?”
Pan Robert Sobieraj
„Chciałem zgłosi wniosek formalny dotycz cy zmiany list kandydatów na ławników,
zarówno na li cie do S du Rejonowego , jak i do S du Rejonowego – S du Pracy.
Wniosek mój brzmi nast puj co:
Proponuj , aby z listy kandydatów na ławników do S du Rejonowego w Sandomierzu
wykre li
- poz. 28 – Pan Wojciech Sałek i dopisa do listy kandydatów do S du Rejonowego – S du
Pracy w poz. 5 – Sałek Wojciech.
- poz. 14 – Kogut Aniela i dopisa do listy S du Rejonowego – S du Pracy w poz. 6. –
Kogut Aniela
- poz. 5 – Bielecka Zofia i dopisa do listy S du Rejonowego – S du Pracy w poz. 7
Teraz motywuj swój wniosek:
Osoby te były zgłoszone przez Prezesa S du w terminie ustawowym. Pan Prezes S du
zgłosił zapotrzebowanie na 7 ławników do Sadu Pracy.
Uwa am, e nie ma potrzeby ogranicza t ilo miejsc – bowiem wi ksza ilo ławników
usprawni prac S du.
Podkre lam, e osoby te pracowały w Sadzie w poprzedniej kadencji , maja do wiadczenie i
uzyskały pozytywn opini i rekomendacj Zwi zków Zawodowych
Chciałem równie podkre li , e w dniu dzisiejszym dostarczyłem – zarówno Komisji , jak i
Panu Przewodnicz cemu poparcie Zwi zków Zawodowych dla tych osób.
Bardzo prosz Pana Przewodnicz cego i Wysok Rad o uwzgl dnienie mojego wniosku.
Dzi kuj ”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zapytał Wnioskodawcy – Pana Roberta
Sobieraja: Czy wymienione osoby – kandydaci na ławników do S du Rejonowego – Prawo
Pracy wyrazili zgod na kandydowanie ?
Pan Robert Sobieraj
Powiedział:
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„Tak, rozmawiałem z tymi osobami – zgoda jest pod zgłoszeniem, bo ka dy z kandydatów
podpisywał zgłoszenie do pracy w S dzie”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zapytał: Czy wymienione osoby
deklarowały ch pracy w S dzie Pracy ? - i po uzyskaniu zapewnienia od Pana Roberta
Sobieraja, e Pani Aniela Kogut, Pani Zofia Bielecka oraz Pan Wojciech Sałek zadeklarowali
prac w S dzie Rejonowym – S dzie Pracy przypomniał zebranym, e :
„W Materiałach na sesj mamy 2 projekty uchwał :
- Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników z rozgraniczeniem: do S du Rejonowego w
Sandomierzu oraz do S du Rejonowego w Sandomierzu – S du Pracy.
- Projekt uchwały dot. wyboru ławników do S du Okr gowego. W Kielcach
Jeste my przy pierwszej z nich. Prosz o odczytanie projektu uchwały”.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta odczytał projekt uchwały
w sprawie wyboru ławników do S du Rejonowego w Sandomierzu oraz List kandydatów na
ławników do S du Rejonowego oraz S du Rejonowego - S du Pracy.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta kontynuuj c powiedział:
„Rada nasza na swoim X posiedzeniu w dniu 13 czerwca br. powołała Zespół opiniuj cy
kandydatów na ławników do S du Rejonowego w Sandomierzu i do S du Okr gowego w
Kielcach.
W skład tego Zespołu weszli: Pan Andrzej Bolewski, Pan Krzysztof Cie lak, Pan Tadeusz
Fra czak, Pan Andrzej Gle , Pan Maciej Skorupa i Pan Władysław Teter.
Zadaniem tego Zespołu było przedstawienie Radzie Miasta opinii o zgłoszonych
kandydatach na ławników.
Prosz przedstawiciela Zespołu powołanego przez Rad o przedstawienie opinii. Pan Andrzej
Bolewski - prosz ”
Pan Andrzej Bolewski
Powiedział, e
- Zespół opiniuj cy kandydatów na ławników zebrał si trzykrotnie.
- Na pierwszym posiedzeniu wybrano Przewodnicz cego Zespołu, którym został mówi cy te
słowa – Pan Andrzej Bolewski.
Nast pnie Pan Andrzej Bolewski odczytał dokument b d cy ”konsekwencj pracy Zespołu”
– jak Zał cznik do protokołu.
Dzi kuj c Panu Andrzejowi Bolewskiemu za wyst pienie Pan Janusz Sochacki –
Przewodnicz cy Rady Miasta zapytał :Czy kto z Pa stwa Radnych chce zabra głos ?
Pan Robert Sobieraj
Powiedział, e Zespół opiniuj cy kandydatów na ławników zapoznał si ze zło onym
wnioskiem i nie wyraził sprzeciwu, ale decyzj w tej sprawie pozostawił Radzie Miasta.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta poinformował, e w dniu dzisiejszym ,
przed sesj , otrzymał pismo od Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarno ” Przedsi biorstwa
Energetyki Cieplnej w Sandomierzu podpisane przez Przewodnicz c Komisji Zakładowej
PEC – Pani Tamar Lipiec.
Nast pnie Pan Przewodnicz cy odczytał w/w pismo, w którym Pani Tamara Lipiec w
imieniu Zwi zku Zawodowego udziela poparcia kandydatom na ławników do S du
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Rejonowego – S du Pracy: Panu Wojciechowi Sałek, Pani Anieli Kogut i Pani Zofii
Bieleckiej. (jak Zał cznik do protokołu )
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady:
- Przypomniał, e chodzi o wymóg formalny, aby kandydat do S du Rejonowego – S du
pracy został zgłoszony przez Zwi zek Zawodowy lub Organizacj Pracodawców.
- Zapytał Pani Prawnik: Czy mo na kandydatów na ławników do S du Rejonowego
„Przerzuci , nawet za ich zgod i na wniosek Zwi zków Zawodowych” na ławników tego
samego S du Rejonowego, ale zajmuj cego si Prawem Pracy ?
Jednocze nie Pan Przewodnicz cy podkre lił, e Komisja „czytaj c ustaw literalnie”
wyraziła pozytywn opini o zgłoszonych kandydatach.
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny
Powiedziała, e:
- Ma szereg w tpliwo ci.
- Ustawa mówi, e do S du Rejonowego kandydatów na ławników zgłasza Prezes S du,
natomiast do S du Pracy zgłasza Zwi zek Zawodowy lub Organizacje Pracodawców i
powinien to zrobi do ko ca czerwca – to jest przepis szczególny.
- W/w spraw powinna rozpatrzy Komisja opiniuj ca kandydatów na ławników i
ustosunkowa si szczegółowo do wniosku.
- Do ka dej opinii sporz dzonej przez Rad doł czone s listy osób – kandydatów na
ławników.
- Bior c pod uwag formalne niejasno ci: zgłoszony dzisiaj przez Radnego wniosek
( pytanie: Czy Radny mo e taki wniosek zło y ?), uzupełnianie kandydatów bez ich
obecno ci, bez opinii Prezesa S du, nieterminowe poparcie Zwi zków Zawodowych
proponuje odło y głosowanie i wyja ni w tpliwo ci.
Pan Robert Sobieraj
Powiedział:
„Pani mecenas, ale Pani przedstawia to wszystko w innym wietle. Po pierwsze: nie ja
zgłosiłem , ale zgłosił Prezes S du równocze nie z pismem do Rady Miasta i z pro b , aby
te osoby były w S dzie Pracy, tzn. z konkretnym wskazaniem, gdzie on te osoby widzi.
Ja nie byłem członkiem komisji , ale rozmawiałem z Prezesem Wasieczko, który powiedział,
e Jego zdaniem wniosek zło ył prawidłowo.”
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny
Odpowiadaj c przedmówcy stwierdziła:
„Ja te nie jestem członkiem komisji i dokumentów nie widziałam. Informacji udzieliłam w
oparciu o ustaw o ustroju sadów powszechnych”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział, e:
- Odczuwa pewien niedosyt patrz c na list ławników do S du Rejonowego licz c 35
kandydatów i list ławników do S du Pracy licz c 4 osoby.
Zdaniem Pana Przewodnicz cego ta dysproporcja wynika z niedoinformowania.
„Z tego co wiem cz
z tych osób znajduj cych si na li cie do S du Rejonowego chciała
kandydowa do S du Rejonowego – ale S du Pracy.”
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- Traktuj c spraw bardzo powa nie i maj c na uwadze ustawowy termin, w którym Rada
powinna dokona wyboru kandydatów na ławników (do ko ca pa dziernika br.) poprosił o
zabranie głosu Pana Jacka Dybusa
Pan Jacek Dybus
Powiedział, e powy sza dyskusja wskazuje, e temat wymaga dokładniejszej analizy
i dopracowania i zło ył wniosek o zdj cie tego punktu z Porz dku obrad dzisiejszej sesji.
Zdaniem Wiceprzewodnicz cego Rady Miasta „zmie cimy si w terminie”, gdy do ko ca
pa dziernika pozostało jeszcze 21 dni.
Pan Władysław Teter
Stwierdził, e je eli z S du Rejonowego przechodz 3 osoby do S du Pracy , „czyli jakby
odblokowuj 3 miejsca dla innych kandydatów, za te 3 osoby uzupełniaj skład zgodnie z
yczeniem prezesa S du „ to jest to z korzy ci dla obu stron”.
Pan Marceli Czerwi ski
Powiedział, popieraj c przedmówc , e
– Osoby, które zostały zgłoszone były ju ławnikami „na poprzedni kadencj miały zgod
Zwi zków Zawodowych i opinia dana na poprzedni kadencj i poparcie Prezesa S du s
miarodajne”
- Przesuni cie wyboru ławników na termin pó niejszy nie zmieni opinii na powy sz spraw
Pani Prawnik
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział:
„Chciałbym zdecydowanie podkre li , e Rada jest przygotowana dzisiaj do przeprowadzenia
wyborów na ławnika: mamy listy, Komisja zrobiła swoje i solidnie zaopiniowała
kandydatów, projekty stosownych uchwał Pa stwo Radni otrzymali w materiałach na sesj .
Natomiast trudno przej obok i udawa , e nie widzi si w tpliwo ci, trudno nie reagowa
na sygnały ludzi, którzy deklarowali prac w jednym S dzie, a znale li si w jaki sposób w
drugim S dzie.
Sytuacja jest o tyle trudna, e pismo od Zwi zków Zawodowych wpłyn ło w dniu
dzisiejszym i moim zdaniem spraw nale y dopracowa , aby nie narazi si na zarzut
lekcewa enia której ze stron lub ew. złamania przepisów.
Stad wniosek o przeło enie rozpatrzenia tego punktu, aby w spokoju zastanowi si ,
przeanalizowa , porozmawia z prawnikami i wróci do tematu na nast pnej sesji.
Czy kto z Pa stwa Radnych lub obecnych na sali chciałby zabra głos?”
Pan Krzysztof Cie lak
Zapytał: Czy 31 pa dziernika opinia Pani Mecenas b dzie obowi zywała nadal , za
przesuni cie daty rozpatrzenia przez Rad niczego nie zmieni ?
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny
Powiedziała, e obowi zek zgłoszenia kandydatów do dnia 30 czerwca wynika z ustawy.
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta , wobec braku dalszych głosów w
dyskusji, poinformował, e w pierwszej kolejno ci „głosujemy Wniosek Pana Jacka Dybusa –
jako Wniosek najdalej id cy” i zapytał:
„Kto z Pa stwa Kole anek i Kolegów Radnych jest za zdj ciem z Porz dku obrad dzisiejszej
sesji projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do S du Rejonowego w Sandomierzu i
przesuniecie na kolejn sesj (jeszcze w pa dzierniku) po ponownym przeanalizowaniu
prosz o podniesienie mandatu lub r ki?
Wynik głosowania:3 osoby „za”, 8 „przeciw”, 6 osób „wstrzymało si od głosu.
Pan Przewodnicz cy stwierdził, e w/w Wniosek nie przeszedł i przyst pił do
przegłosowania Wniosku zgłoszonego przez Pana Roberta Sobieraja.
Pan Robert Sobieraj , na pro b Przewodnicz cego Rady przypomniał tre Wniosku:
„Proponuj , aby z listy kandydatów na ławników do S du Rejonowego w Sandomierzu
wykre li
- poz. 28 – Pan Wojciech Sałek i dopisa do listy kandydatów do S du Rejonowego – S du
Pracy w poz. 5 – Sałek Wojciech.
- poz. 14 – Kogut Aniela i dopisa do listy S du Rejonowego – S du Pracy w poz. 6. – Kogut
Aniela
- poz. 5 – Bielecka Zofia i dopisa do listy S du Rejonowego – S du Pracy w poz. 7
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zapytał: Czy wniosek jest zrozumiały
dla wszystkich czy powtórzy ? I wobec braku w tpliwo ci ze strony Pa stwa Radnych
zapytał : „Kto z Pa stwa Kole anek i Kolegów Radnych jest za przyj ciem Wniosku
zgłoszonego przez Pana Roberta Sobieraja prosz o podniesienie mandatu lub r ki?
Wynik glosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 4 osoby „wstrzymały si od głosu”.
Pan Przewodnicz cy stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza przyj ła Wniosek Pana Roberta
Sobieraja 15 głosami „za”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zaproponował, aby „Kontynuuj c
wybory ławników do S du rozpatrze kolejny punkt Porz dku obrad Podj cie uchwały w
sprawie wyboru ławników do S du Okr gowego w Kielcach - Umo liwi to jednoczesne i
sprawne przeprowadzenie tajnego głosowania. O ile nie usłysz sprzeciwu b dziemy w ten
sposób wybiera ławników. Czy kto z Pa stwa ma inne zdanie? Nie słysz .
Nie zamykaj c rozpatrzenia punktu 4 Porz dku obrad przyst pujemy do rozpatrzenia punktu
5 - Wybór ławników do S du Okr gowego w Kielcach.
Prosz o opini Komisji.
Pan Andrzej Bolewski przedstawił opini Komisji - stwierdzaj c, e kandydatur Pana
Stanisława Kurasia oraz kandydatur Pana Alojzego Ptaka Zespół zaopiniował pozytywnie.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta odczytał projekt uchwały w
sprawie wyboru ławników do S du Okr gowego w Kielcach.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zgodnie z procedur , zwrócił
si z pro b o zgłaszanie spo ród Radnych kandydatów do komisji skrutacyjnej:
„Zwyczajowo komisja skrutacyjna liczyła 3 Radnych, co nie znaczy, e nie mo e liczy 2 lub
np. 5-ciu osób. Prosz o zgłaszanie kandydatów do Komisji skrutacyjnej.
Pan Jacek Dybus , bardzo prosz ”
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta zaproponował do składu osobowego
Komisji skrutacyjnej: Pana Wojciecha Czerwca, Pana Andrzeja Glenia oraz Pana Mirosława
Czaj .
Kandydaci zapytani przez Przewodnicz cego Rady Miasta – Czy wyra aj zgod na
kandydowanie ? – udzielili odpowiedzi twierdz cej.
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Z uwagi na brak innych zgłosze Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady zamkn ł list
kandydatów oraz poddał pod głosowanie ł czne proponowany skład Komisji skrutacyjnej
oraz na podstawie wyniku głosowania jawnego (18 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymuj cych
si ”) stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza wi kszo ci głosów , przy 1 głosie
„wstrzymuj cym si ” powołała komisj skrutacyjn .
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza przypomniał:
Zasady głosowania:
- Radni wybieraj : 14 ławników do S du Rejonowego
7 ławników do S du Rejonowego – S du Pracy
2 ławników do S du Okr gowego w Kielcach
- Radni głosuj poprzez postawienie jednego znaku „X” w kratce
- Za wybranych uwa a si tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwi ksz liczb
głosów, nie mniejsz jednak ni wynosi liczba całkowita wa nych głosów oddanych ,
przewy szaj c połow składu Radnych obecnych na sesji.
- W przypadku równej liczby głosów rozstrzygnie kolejne głosowanie.
- Głos niewa ny – tylko w przypadku skre lenia wi kszej liczby kandydatów jak wy ej , czyli
wi cej ni kolejno 14,7 i 2 kandydatów na ławników.
Obowi zki Komisji skrutacyjnej:
- Przygotowanie kart do głosowania z nazwiskami kandydatów i ostemplowane
piecz ci Rady Miasta Sandomierza
- Przeprowadzenie głosowania i nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem
- Obliczenie głosów i sporz dzenie protokołu z głosowania
- Ogłoszenie wyników głosowania
Pan Przewodnicz cy poprosił Komisj skrutacyjn o przyst pienie do pracy, jednocze nie
przypominaj c, e w zwi zku z wprowadzonymi zmianami na Wniosek Pana Roberta
Sobieraja - w przygotowanych kartach do głosowania musz by wprowadzone poprawki.
Kontynuuj c obrady Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przyst pił do
realizacji kolejnego punktu Porz dku obrad
Ad. 6

Informacja Burmistrza Sandomierza o bie cych sprawach Miasta.

Pan Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza przedstawił:
- Informacj o bie cych sprawach Miasta – Zał cznik Nr 3.
- Informacj o zło onych O wiadczeniach maj tkowych.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta podzi kował Panu
Burmistrzowi za wypowiedz oraz poprosił Pa stwa Radnych o ew. pytania do informacji
przedstawionej przez Pana Burmistrza.
Pan Przewodnicz cy przypomniał, e pytania powinny dotyczy przedstawionej informacji
czyli bie cej działalno ci Miasta.
Pan Marek Hara czyk
Powiedział, e „Chciałby si odnie do 2 zagadnie :
1. Konkursu „7 cudów wiata”, gdzie Miasto Sandomierz zaj ło niew tpliwie presti owe
20 miejsce.”
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Radny stwierdził, e w przypadku w/w konkursu kryteria były jasne – głosowali internauci
i w przyszło ci nale ałoby „pomy le o tym, aby bardziej spopularyzowa tego typu
konkurs w ród Mieszka ców Sandomierza”.
2. Konkursu „Fair Play” - Pan Marek Hara czyk poprosił o zasady przyznawania tego
typu
certyfikatu w kategorii gmin turystycznych:
- Na jakich zasadach rozstrzygany jest konkurs Fair Play ?
- Ile miast , w naszej kategorii brało udział ?
- Ile miast, z tych które si zgłosiło , dostało certyfikaty a ile nie dostało?
- Jaki jest koszt uczestnictwa gminy w tym konkursie ?
Pan Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji , Kultury i Sportu
Powiedziała:
- Sandomierz bierze udział w konkursie „Gmina Fair Play” w kategorii gmin turystycznych.
Do konkursu dopuszczone s gminy, które spełniaj okre lone wymogi.
Konkurs odbywa si w dwóch etapach. W I etapie gminy otrzymuj ankiety konkursowe, w
których przygotowuj pisemn prezentacje gminy. Udost pniane s równie własne
materiały promocyjne miasta. Biuro konkursu weryfikuje dokumentacje zło on przez gmin ,
po czym komisja konkursowa po rekomendacji zespołu audytorów dokonuje rekomendacji do
II etapu.
W trakcie II etapu w gminie przeprowadzany jest audyt certyfikacyjny oraz badanie losowo
wybranych inwestorów, którzy realizowali inwestycje na terenie gminy. Audyt ma za zadanie
potwierdzenie danych podanych w ankiecie konkursowej oraz uzyskanie informacji na temat
przyjazno ci i rzetelno ci gminy wobec inwestorów. W spotkaniu z audytorami bior udział,
poza pracownikami urz du, przedstawiciele dostawców mediów technicznych, wybranych
inwestorów, lokalnych organizacji biznesu, instytucji finansowych, edukacyjnych i innych.
Komisja konkursowa dokonuje podsumowania I i II etapu oraz podejmuje decyzj w sprawie
przyznania tytułu oraz certyfikatu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”,
a tak e przygotowuje rekomendacj dla Kapituły Konkursu w sprawie przyznania nagród i
wyró nie .
- Koszty udziału w konkursie dla gminy Sandomierz wynosz ok. 9 tys. zł.
- W Kategorii gmin turystycznych, w których startował Sandomierz nagrodzonych certyfikat
uzyskało 15 gmin, z czego trzy otrzymały specjalne wyró nienia, w tym Sandomierz.
-W konkursie brało udział ogółem 161 gmin, a certyfikat otrzymało 153 gminy.
Wobec braku dalszych zgłosze Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta
podzi kował za wyst pienia i zaproponował przyst pienie do realizacji kolejnego punktu
Porz dku obrad
Ad. 7
Przyj cie Harmonogramu dy uru Radnych Miasta Sandomierza.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Harmonogram dy urów
Pa stwo Radni otrzymali w Materiałach na sesj oraz przypomniał, e :
- dy ury Radnych odbywaj si we wtorki w godz. 14,00 – 16,00
- dy ury Przewodnicz cego Rady Miasta lub Wiceprzewodnicz cych Rady odbywaj si
w poniedziałki
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Pan Przewodnicz cy zapytał Pa stwa Radnych o ew. uwagi, wnioski lub propozycje ? i w
wobec braku zgłosze zapytał:
Kto z Pa stwa Radnych jest za przyj ciem Harmonogramu dy uru Radnych Miasta
Sandomierza prosz o podniesienie mandatu lub reki?
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ”.
Pan Przewodnicz cy stwierdził , e Radni jednogło nie przyj li Harmonogram dy urów
Radnych Miasta Sandomierza na najbli sze półrocze.
Ad. 8

Informacje i komunikaty Przewodnicz cego Rady Miasta, wolne wnioski,
sprawy ró ne.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta
- Odczytał list gratulacyjny, skierowany do Pana Wiesława My liwskiego – Honorowego
Obywatela Miasta Sandomierza w zwi zku z otrzymaniem presti owej Nagrody Literackiej
NIKE”2007 za ksi k „Traktat o łuskaniu fasoli”.
W imieniu własnym, samorz du oraz Mieszka ców Sandomierza list podpisali:
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza oraz Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy
Rady Miasta
- Odczytał Zaproszenie, w którym Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza zaprasza
Pana Janusza Sochackiego - Przewodnicz cego Rady Miasta oraz wszystkich Radnych
Miasta Sandomierza do udziału w wi cie Patrona Sandomierza – Wincentego Kadłubka
w dniu 14 pa dziernika 2007 roku.
- Przypomniał Pa stwu Radnym o przedło onej przez Burmistrza Sandomierza - Strategii
Rozwi zywania Problemów Społecznych – ew. uwagi i wnioski dot. Strategii mo na
składa w biurze Rady.
- Przedstawił Informacj dot. analizy O wiadcze maj tkowych zło onych przez Radnych
Miasta Sandomierza .
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta podzi kował Panu
Marcelemu Czerwi skiemu za przedstawienie Komunikatów oraz odnosz c si do ostatniej
informacji stwierdził, e „ Jest to formalno , gdy O wiadczenia maj tkowe za 2006 rok s
ju opublikowane w internecie zarówno Pa stwa Radnych, jak i Pana Burmistrza oraz
pracowników urz du - „Przynajmniej tych, którzy formalnie wydaj decyzje
administracyjne, co zawsze kwestionowałem.
Po raz kolejny korzystam z okazji i mówi to do protokołu, e s urz dnicy, którzy decyduj
o wydawaniu milionów zł, a nie maj obowi zku składania O wiadcze maj tkowych.
Uwa am to za ra c nieprawidłowo .”
Pan Przewodnicz cy zapytał kolejno: Pa stwa Radnych oraz osób obecnych na sali: Czy kto
w ramach wolnych wniosków lub spraw ró nych chciałby zabra głos ?
Wobec braku zgłosze Pan Janusz Sochacki zamkn ł punkt 8 Porz dku obrad sesji.
Ad. 9
Podj cie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pa stwa Krystyny i Krzysztofa
Klimont
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o zabranie głosu
Przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej.
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Pan Krzysztof Ni y ski stwierdził, e komisja której przewodniczy uznała, e skarga
Pa stwa Krystyny i Krzysztofa Klimontów jest nieuzasadniona.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powitał obecnych na sali Pa stwa
Krystyn i Krzysztofa Klimontów jednocze nie przypominaj c, e
- Pa stwo Klimontowie zło yli skarg na działalno Burmistrza.
- Z tre ci skargi mo na si było zapozna w biurze Rady.
- W Materiałach na dzisiejsz sesj s dwa projekty uchwał: jeden uznaj cy skarg za
nieuzasadnion oraz drugi uznaj cy skarg za uzasadnion oraz poprosił Pana Jacka
Dybusa – Wiceprzewodnicz cego Rady o odczytanie obydwu projektów uchwał.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta odczytał dwie wersje uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi Pa stwa Krystyny i Krzysztofa Klimont
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział, e
zgodnie z przyj t procedur skarg na Burmistrza rozpatruje przede wszystkim Komisja
Rewizyjna Rady Miasta. Zasad jest równie , i podczas posiedzenia komisji, jak i na sesji
maj mo liwo wypowiedzenia si zarówno skar cy si jak i Pan Burmistrz.
Nast pnie Pan Przewodnicz cy otworzył dyskusj i zapytał: Czy kto z Pa stwa Radnych
chciałby zabra głos ?
Pan Maciej Skorupa
Powiedział:
„Byłem wiadkiem rozpatrywania tej sprawy na Komisji Rewizyjnej. Natomiast nie
dost piłem przyjemno ci głosowania. Ale pomijam to , bo ja rozumiem - pomyłka mo e
by . Komisja to przegłosowała beze mnie. Natomiast nasuwa mi si jedno wa ne pytanie:
Skoro Urz d wiedział ju w marcu, e s przekroczone normy hałasu, to dlaczego Pa stwo
Klimontowie dowiedzieli si o tym dopiero w lipcu lub sierpniu?”
Pan Przewodnicz cy zapytał Pa stwa Radnych o ew. kolejne głosy w dyskusji w wobec
braku kolejnych zgłosze poprosił o wypowiedz Pana Burmistrza.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, e
- Pomiary zostały dokonane na zlecenie i na potrzeby urz du.
- Wszelkie działania jakie zostały podj te w w/w sprawie były zgodne z prawem
- Urz dzenie jest na gwarancji i wszelkie działania musz odbywa si w porozumieniu
z producentem
- Stanowczo protestuje przeciwko twierdzeniu, e „nic nie robi i bagatelizuj spraw ”
Po wygłuszeniu urz dzenia przy pomocy pianki dokonano powtórnie pomiaru
emitowanego hałasu i stwierdzono, e efekty nie s dostatecznie satysfakcjonuj ce.
Obecnie – podkre lił Pan Burmistrz trwa procedura wyboru wykonawcy ekranu
d wi kochłonnego.
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Pan Krzysztof Ni y ski – Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej
Powiedział, e członkami Komisji Rewizyjnej s przedstawiciele wszystkich ugrupowa
zasiadaj cych w Radzie Miasta Sandomierza – decyzja o uznaniu skargi za nieuzasadnion
„nie była moj decyzj ”.
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, e
-„Je eli b dzie nam grozi fala powodziowa, to Pan Burmistrz powie, e informacja jest dla
urz du”
- „Od marca wiemy, e Oni słusznie si skar ”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Miasta Sandomierza
Powiedział, e
- Wszystko zostało wybudowane zgodnie z planem: Nadzór budowlany stwierdził, e
budowa jest zgodna z projektem budowlanym oraz z pozwoleniem na budow .
- adna z zainteresowanych stron nie zgłosiła zastrze e – wymaganego prawem sprzeciwu.
- Przyj ł skarg Pa stwa Klimontów i podj ł działania przewidziane prawem maj c
wiadomo , e ka dy ma prawo do normalnych warunków ycia, pami taj c jednocze nie,
i urz dzenie skate park kosztowało Miasto 200 tys. zł i jest na gwarancji.
- Pa stwo Klimontowie zostali poinformowani, e procedury zostały wszcz te.
Pan Andrzej Bolewski
Powiedział, e
- Pan Burmistrz potwierdza przekroczenie poziomu hałasu, informuje o wszcz tych
procedurach, których nie da si przyspieszy
- Skate park jest bardzo potrzebny młodzie y i Radny oczekuje, e podobny obiekt
powstanie „ w naszej dzielnicy”.
W zwi zku z brakiem dalszych zgłosze Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady
Miasta zamkn ł dyskusj oraz poprosił o zabranie głosu Pa stwa Krystyn i Krzysztofa
Klimont.
Pan Krzysztof Klimont
Powiedział:
- „Wyst puj tu w sprawie, która dotyczy mnie i mojej rodziny i nie jest to jaka błaha
sprawa, - sprawa która dotyczy bezpo rednio egzystencji, istnienia jako takiego, zdrowia,
ycia.”
- Przepisy prawa mówi , e budowane urz dzenie nie mo e powodowa zagro enia ycia
lub zdrowia i obowi zkiem inwestora jest „zapobieganie, aby tych oddziaływa nie było”
- „Pan mi mówi o zgodzie. Zgoda była oszuka cza – Przyszło do mnie bodaj e 10 osób i
„Nie b d Pan pieniaczem” :To b d dzieci je dziły na rolkach po pochylni. Uwierzyłem. Nie
zapoznałem si . Pó niej dowiedziałem si , e wybudowano mi ku ni hałasu.”
- „Dodam jeszcze, e dochodziło do ekscesów. Stra Miejska była wzywana kilkakrotnie, bo
młodzie przekroczyła wszelkie limity. Ja podejmuj walk sam jeden z młodzie . Po co ja
mam wchodzi w konflikt?”
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- „Mieszkamy w domu , przy zamkni tych drzwiach, w temperaturze 30 stopni .Nie da si po
prostu y . Zgotował Pan nam piekło i nie robi Pan łaski, przyrz dy nie kłami .To nie jest
moje subiektywne odczucie. Dopiero dziesi tki pism zmusiło Pana do tego, e musi Pan co
zrobi , bo Pan sobie olewał, tak jak Pan powiedział do mnie, e „mnie to wisi”. Domagam
si i dam zaprzestania działalno ci tego urz dzenia.”
Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza
Powiedział:
- „Ja mog tylko tyle powiedzie , e nie powiedziałem, e mi co wisi”
- „Podj łem si realizacji tego zadania, b d je realizował i nie b d zamykał , bo co ja z
młodzie zrobi .”
- Przekroczenie hałasu jest na zewn trz domu, a nie wewn trz domu.
- Co do konfliktu z młodzie , to młodzie twierdzi, e s przez Pana Krzysztofa Klimonta
„wyzywani” i „nie chc by s dem”, ale „prawda pewnie le y gdzie po rodku”.
- Obecnie trwa procedura przetargowa .W wyznaczonym terminie nie wpłyn ła adna oferta.
Nie wiem jaka jest opinia Komisji. Mnie, prosz Pa stwa, obowi zuj procedury.”
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady zwracaj c si do Pa stwa
Krystyny i Krzysztofa Klimontów (Pani Krystyna Klimont chciała zabra głos) powiedział:
„Ja tylko gwoli przypomnienia: Nie mamy formuły dyskusji, przekonywania si ,
argumentowania na sesji po raz kolejny – Po to jest Komisja, w tym przypadku Komisja
Rewizyjna, gdzie ka da ze stron ma mo liwo zaprezentowania swojego stanowiska.
Pa stwo mieli mo liwo wypowiedzenia si – nie ograniczałem Pa stwu czasu.
Nie widz jednak powodu, eby na sesji rozwija polemik .”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przyst pił do głosowania,
przypominaj c, e ”głosujemy dwa projekty uchwał”.
Pan Przewodnicz cy powiedział, e w pierwszej kolejno ci b dziemy głosowa wariant
pierwszy – „uznaje si skarg za nieuzasadnion ” i zapytał:
„Kto z Pa stwa Radnych jest za przyj ciem projektu uchwały w wariancie , w którym w
paragrafie 1 „uznaje si skarg za nieuzasadnion ” prosz o podniesienie r ki lub mandatu ?
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 2 osoby „wstrzymały si od głosu”.
Pan Janusz Sochacki stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza podj ła
Uchwał Nr XIV /107/2007
w sprawie rozpatrzenia skargi Pa stwa Krystyny i Krzysztofa Klimont
uznaj c skarg za nieuzasadnion .
Ad. 4 i 5

Kontynuacja

Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta wracaj c do realizacji
punktu 4 i 5 Porz dku obrad:
- Podj cie uchwały w sprawie wyboru ławników do S du Rejonowego w Sandomierzu
- Podj cie uchwały w sprawie wyboru ławników do S du Okr gowego w Kielcach
przypomniał, e do Komisji skrutacyjnej zostali powołani Radni: Pan Andrzej Gle , Pan
Wojciech Czerwiec i Pan Mirosław Czaja, którzy po wyra eniu zgody na kandydowanie
zostali jednomy lnie, w głosowaniu ł cznym powołani w skład komisji i poprosił o zabranie
głosu Członków Komisji skrutacyjnej.
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Pan Andrzej Gle stwierdził, e
- Komisja skrutacyjna ukonstytuowała si :
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji skrutacyjnej
Pan Mirosław Czaja – Członek Komisji skrutacyjnej
Pan Wojciech Czerwiec – Członek Komisji skrutacyjnej
- Zostały przygotowane 3 karty do głosowania :
1. Karta do głosowania – S d Rejonowy w Sandomierzu
2. Karta do głosowania – S d Pracy w Sandomierzu
3. Karta do głosowania - S d Okr gowy w Kielcach
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji skrutacyjnej przedstawił wzór kart do
głosowania w sprawie wyboru ławników do S du Rejonowego w Sandomierzu i do S du
Okr gowego w Kielcach - jak Zał cznik do protokołu.
Rada Miasta przyj ła w/w wzory.
Rada Miasta Sandomierza przyj ła przedstawione przez Przewodnicz cego Rady nast puj ce
zasady głosowania tajnego.
Zasady głosowania:
- Radni wybieraj : 14 ławników do S du Rejonowego
7 ławników do S du Rejonowego – S du Pracy
2 ławników do S du Okr gowego w Kielcach
- Radni głosuj poprzez postawienie jednego znaku „X” w kratce
- Za wybranych uwa a si tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwi ksz liczb
głosów , nie mniejsza jednak ni wynosi liczba całkowita wa nych głosów oddanych ,
przewy szaj c połow składu Radnych obecnych na sesji.
- W przypadku równej liczby głosów rozstrzygnie kolejne głosowanie.
- Głos niewa ny – tylko w przypadku skre lenia wi kszej liczby kandydatów jak wy ej , czyli
wi cej ni kolejno 14,7 i 2 kandydatów na ławników.
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji skrutacyjnej odczytał tre kart do głosowania.
Nast pnie komisja skrutacyjna przy pomocy listy obecno ci przeprowadziła głosowanie tajne:
Radni po otrzymaniu karty do głosowania wchodzili do sali przyległej i dokonywali aktu
głosowania wrzucaj c głosy do urny b d cej w centralnym miejscu sali obrad.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta ogłosił przerw na czas liczenia
głosów, a po zgłoszeniu przez Komisj skrutacyjn faktu zako czenia tych czynno ci
wznowił obrady i poprosił o przedstawienie wyników głosowania.
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji skrutacyjnej oraz Pan Mirosław Czaja
przedstawili Protokoły Komisji skrutacyjnej - jak Zał czniki, zawieraj ce wyniki
głosowania tajnego i wskazuj ce osoby - kandydatów na ławników, które otrzymały
najwi ksz liczb głosów w ramach limitu: do S du Rejonowego w Sandomierzu i do S du
Okr gowego w Kielcach.
Przedmiotowe protokoły stanowi zał czniki do niniejszego protokołu.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta odczytał projekty uchwał
uzupełnione o nazwiska osób wybranych przez Rad Miasta Sandomierza na ławników.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poddał pod głosowanie kolejno dwa
projekty uchwał i stwierdził jednomy lne: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od
głosu - podj cie przez Rad Miasta Sandomierza
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Uchwały Nr XIV/108/2008
w sprawie wyboru ławników do S du Rejonowego w Sandomierzu
oraz
Uchwały Nr XIV/109/2008
w sprawie wyboru ławników do S du Rejonowego w Sandomierzu
Ad. 10
Podj cie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mirosława Fundament i Pana
Andrzeja Lebida
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o zabranie głosu
Przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej.
Pan Krzysztof Ni y ski stwierdził, e komisja której przewodniczy uznała, e skarga Pana
Mirosława Fundament i Pana Andrzeja Lebida jest nieuzasadniona.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta otworzył dyskusj i zapytał:
- Czy kto z Pa stwa Radnych chciałby zabra głos ? – Brak zgłosze .
- Czy kto z obecnych na sali chciałby zabra głos ? – Brak zgłosze
- Czy obecny na sali Pan Mirosław Fundament „którego witam” chciałby zabra głos?
Pan Mirosław Fundament
Powiedział, e
- Firma działa od 1970 roku.
- Przed przyjazdem Papie a, „za Burmistrza Tenderowicza”, firma wykonała dodatkowe
prace nie obj te umow , za które Urz d odmówił zapłaty.
„Podali my Urz d do S du i po 6 latach - S d uznał nasze racje”.
- Urz d Miasta nie przychylił si równie do pro by o anulowaniu cz ci kary
i „ pozostawieniu nas w siedzibie przy ulicy Sokolnickiego18”.
Zdaniem mówcy powy sze, miedzy innymi, było przyczyn upadku firmy.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, e post puje zgodnie z prawem.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przyst pił do głosowania,
przypominaj c, e ”głosujemy dwa projekty uchwał”.
Pan Przewodnicz cy powiedział, e w pierwszej kolejno ci b dziemy głosowa wariant
pierwszy – „uznaje si skarg za nieuzasadnion ” i zapytał:
„Kto z Pa stwa Radnych jest za przyj ciem projektu uchwały w wariancie , w którym w
paragrafie 1 „uznaje si skarg za nieuzasadnion ” prosz o podniesienie r ki lub mandatu ?
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 3 osoby „wstrzymały si od głosu”.
Pan Janusz Sochacki stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza podj ła
Uchwał Nr XIV /110/2007
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mirosława Fundament i Pana Andrzeja Lebida
uznaj c skarg za nieuzasadnion .
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Ad.11
Podj cie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Kuter
Pan Przewodnicz cy Janusz Sochacki powitał zaproszon na sesj Rady Miasta
Pani Małgorzat Kuter i poprosił o opini Komisj Rewizyjn Rady Miasta Sandomierza
Pan Krzysztof Ni y ski – Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej stwierdził, e komisja której
przewodniczy uznała, e skarga Pani Małgorzaty Kuter jest nieuzasadniona.
Nast pnie Pan Przewodnicz cy poprosił o przeczytanie projektów uchwał.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta przeczytał projekt uchwały: wersj
pozytywn i negatywn
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przyst pił do głosowania,
przypominaj c, e ”głosujemy dwa projekty uchwał”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta otworzył dyskusj i zapytał:
- Czy kto z Pa stwa Radnych chciałby zabra głos ? – Brak zgłosze .
- Czy kto z obecnych na sali chciałby zabra głos ? – Brak zgłosze
„Zamykam dyskusj . Czy Pani Małgorzata Kuter chciałby zabra głos? Prosz bardzo”.
Pani Małgorzata Kuter
Powiedziała
-”Jestem zdziwiona decyzj Komisji Rewizyjnej.Bo je eli dyskutuje si blisko godzin ,
je eli wszyscy członkowie komisji przyznaj mi racj i popieraj moje postulaty a uznaj
skarg za nieuzasadnion – i ja nie mam adnych podstaw do skargi - to po co była ta
dyskusja?”
- Dworzec PKS – jak mówi najstarsi mieszka cy – miał w tym miejscu funkcjonowa 5 lat
a wydaje si , e ludzie „mieszkaj cy w okolicach Dworca zostali skazani na do ywocie w
smrodzie i brudzie”.
-„Dlatego jest apel do Pana Burmistrza , eby powołał zespół, który zaj łby si tym problemu
eby ta dzielnica nabrała cywilizowanego wygl du.
Jeszcze raz podkre lam,
e byłam zaskoczona decyzj Komisji. I nie chodzi tu o personalne wycieczki, tylko
rozwi zanie problemu.”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, e:
- „Nie chciałby polemizowa ” ze wzgl du na szacunek jakim darzy Pani Małgorzat Kuter
- Został zrobiony projekt , ale grupa „Kocham Sandomierz” i Mieszka cy oprotestowali go.”
I przyznaj - zaniechali my dalszych prac” –powiedział Pan Burmistrz.
Pani Małgorzata Kuter
Powiedziała:”Projekt przebudowy nie dotyczył przebudowy dworca, tylko budowy
parkingów na ulicy 11 listopada”.
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Pan Marek Hara czyk
Powiedział:
-„Kocham Sandomierz przył czyło si do protestu Mieszka ców w okre lonej sprawie:
bł dnego , nie przemy lanego projektu załatwiaj cego mały wycinek. Rozmawiajmy o
sprawie pod hasłowym tytułem :Dworzec PKS w Sandomierzu”
- Pretensje Mieszka ców s uzasadnione i zdaniem Radnego nale y usi
i pomy le nad
opracowaniem jednej lub kilku koncepcji rozwi zania tego problemu.
Pan Jacek Dybus
Zwracaj c si do Pani Małgorzaty Kuter powiedział:
- Komisja Rewizyjna nie mogła zaj innego stanowiska , gdy Burmistrz nie wykazał si
„bezczynno ci ” – a skarga była na bezczynno Burmistrza w tej sprawie.
- Ogłoszenie dwóch przetargów na wynajem budynku dworca
- Wydzier awienie budynku: w umowie dzier awy s zawarte terminy nakazuj ce
uporz dkowanie terenu wokół i w samym budynku.
- Wszyscy wiemy, e ten teren wymaga ogromnej pracy, jest zanieczyszczony, zatłoczony, ,
ale trudno powiedzie , e Burmistrz nie próbuje tego problemu rozwi za .” - zako czył
wypowiedz Pan Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta.
Pan Janusz Sochacki , w zwi zku z brakiem dalszych zgłosze zamkn ł dyskusj i przyst pił
do przegłosowania projektu uchwały.
Pan Przewodnicz cy powiedział, e „W pierwszej kolejno ci b dziemy głosowa wariant
pierwszy – „uznaje si skarg za nieuzasadnion ” i zapytał:
„Kto z Pa stwa Radnych jest za przyj ciem projektu uchwały w wariancie , w którym w
paragrafie 1 „uznaje si skarg za nieuzasadnion ” prosz o podniesienie r ki lub mandatu ?
Wynik głosowania: 14 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si od głosu”.
Pan Janusz Sochacki stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza podj ła
Uchwał Nr XIV /111/2007
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Kuter
uznaj c skarg za nieuzasadnion .
Ad. 12

Podj cie uchwały w sprawie sprzeda y nieruchomo ci.

Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o opini na temat projektu
uchwały
Komisja Bud etu i Finansów – Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji powiedział, e
opinia Komisji jest pozytywna
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony rodowiska i Rolnictwa Pan Andrzej Gle –
Przewodnicz cy Komisji - opinia Komisji pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – Pan Władysław Teter – Przewodnicz cy
Komisji stwierdził, e opinia komisji jest pozytywna.
Pan Przewodnicz cy otworzył dyskusj i zapytał: „Czy kto z Pa stwa Radnych chciałby
zabra głos w sprawie zakupu gruntu na poszerzenie terenu cmentarza ?
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Wobec braku zgłosze : Zamykam dyskusj i przyst pujemy do głosowania”.
Pan Janusz Sochacki zapytał: Kto jest za podj ciem przedstawionej uchwały prosz o
podniesienie r ki lub mandatu?
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza jednogło nie podj ła
Uchwał Nr XIV/112/2007
w sprawie nabycia nieruchomo ci gruntowych
Ad. 13
Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2007 r.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział, e
- Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Pa stwo Radni otrzymali w Materiałach na sesj .
- Uchwała dotyczy zobowi za finansowych - w zwi zku z tym do jej przyj cia wymagana
jest bezwzgl dna wi kszo głosów w obecno ci co najmniej połowy ustawowego składu
Rady - czyli co najmniej 11 Radnych musi by „za” projektem uchwały.
Pan Przewodnicz cy poprosił o opini Komisj Bud etu i Finansów
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów powiedział, e opinia
Komisji jest pozytywna
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zaproponował, aby ze wzgl du na tre
uchwały – szereg liczb – nie odczytywa projektu uchwały „O ile nie usłysz sprzeciwu, nie
b dziemy odczytywa projektu uchwały. Sprzeciwu nie słysz . Nie czytamy” - stwierdził
Pan Janusz Sochacki i otworzył dyskusj .
Wobec braku zgłosze ze strony Pa stwa Radnych, Pana Burmistrza oraz osób obecnych na
sali Pan Przewodnicz cy zamkn ł dyskusj i poddał pod głosowanie w/w uchwał .
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj cych si ”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdzi, e Rada Miasta Sandomierza
jednogło nie podj ła
Uchwał Nr XIV/113/2007
w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2007 rok.
Ad. 14
Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2007 rok.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przyst puj c do realizacji kolejnego
punktu Porz dku obrad powiedział, e projekt uchwały Pa stwo Radni otrzymali w
Materiałach na sesj .
„O ile nie usłysz sprzeciwu, nie b dziemy odczytywa projektu uchwały. Sprzeciwu nie
słysz . Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta:
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów – powiedział, e komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
Pan Andrzej Majewski – Przewodnicz cy Komisji Nauki ,o wiaty, Kultury i Sportu – opinia
pozytywna.
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Pan Janusz Sochacki zapytał, czy s jakie uwagi, pytania, w tpliwo ci dot. omawianej
uchwały.
Wobec braku zgłosze Pan Przewodnicz cy poddał pod głosowanie w/w uchwał .
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj cych si ”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
Sandomierza dokonała zmian w bud ecie Miasta na 2007 rok podejmuj c jednogło nie
Uchwał Nr XIV/114/2007
w sprawie zmian w bud ecie na 2007 rok.
Ad. 15
Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2007 rok.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przyst puj c do realizacji kolejnego
punktu Porz dku obrad powiedział, e projekt uchwały Pa stwo Radni otrzymali w
Materiałach na sesj .
„Czy kto chce, aby przeczyta projekt uchwały ? O ile nie usłysz sprzeciwu, nie b dziemy
odczytywa . Sprzeciwu nie słysz . Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i poprosił
o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta:
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów – powiedział, e komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
Pan Andrzej Majewski – Przewodnicz cy Komisji Nauki ,O wiaty, Kultury i Sportu – opinia
pozytywna.
Pan Janusz Sochacki zapytał, czy s jakie uwagi, pytania, w tpliwo ci dot. omawianej
uchwały.
Wobec braku zgłosze Pan Przewodnicz cy poddał pod głosowanie w/w uchwał .
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj cych si ”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
Sandomierza dokonała zmian w bud ecie Miasta na 2007 rok podejmuj c jednogło nie
Uchwał Nr XIV/115/2007
w sprawie zmian w bud ecie na 2007 rok.
Ad. 16
Podj cie uchwały w sprawie zabezpieczenia rodków finansowych na pokrycie wkładu
własnego niezb dnego do przygotowania dokumentacji budowlano – wykonawczej
rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 777 relacji Sandomierz Annopol na odcinku
Sandomierz – Trójca.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił przewodnicz cych komisji
merytorycznych Rady Miasta o opini na temat projektu w/w uchwały:
- Pana Andrzeja Glenia - Przewodnicz cego Komisji Bud etu i Finansów – opinia pozytywna
- Pana Władysława Tetera – Przewodnicz cego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu
i Usług – opinia pozytywna.
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział: „Przyst pujemy do
dyskusji: Kto z Pa stwa Radnych chciałby zabra głos ? Nie widz . Kto z pracowników Pana
Burmistrza chciałby zabra głos lub z osób obecnych na sali ? Nie widz . Zamykam dyskusj .
Proponuj równie , aby nie czyta tekstu projektu uchwały (mo na było si z nim zapozna
w materiałach na sesj ) , za brak zgłosze w dyskusji traktuj jako sygnał, e Radni
zapoznali si z projektem uchwały i nie maj adnych uwag.
O ile nie usłysz sprzeciwu, nie b dziemy czyta projektu uchwały. Sprzeciwu nie słysz ,
przyst pujemy do głosowania”:
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
Sandomierza
jednogło nie podj ła
Uchwał Nr XIV/116/2007
w sprawie zabezpieczenia rodków finansowych na pokrycie wkładu własnego
niezb dnego do przygotowania dokumentacji budowlano – wykonawczej rozbudowy
drogi wojewódzkiej Nr 777 relacji Sandomierz Annopol na odcinku Sandomierz –
Trójca.
Ad. 17
Podj cie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla „Starówka” w Sandomierzu wraz z terenami przyległymi.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady przyst puj c do realizacji punktu
17 Porz dku obrad zauwa ył, e jest to: ”Kolejna nasza uchwała na temat „Starówki”
i „W dalszym ci gu w skali 1 : 2000” , a nast pnie poprosił o opini na temat projektu
uchwały Przewodnicz cego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony rodowiska i
Rolnictwa.
Pan Andrzej Gle powiedział, e Komisja której przewodniczy zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zapytał: ”Czy kto z Kole anek i
Kolegów Radnych wnosi, aby odczyta projekt uchwały ? Nie widz . Projektu uchwały nie
czytamy”
Pan Przewodnicz cy Rady Miasta zaprosił zebranych do dyskusji na temat w/w projektu
uchwały: „Czy kto chciałby co wyja ni , sprecyzowa , o co zapyta ?
Pan Marek Hara czyk
Zapytał:
„Nie wiem czy do tego planu, czy do poprzedniego wnoszony był protest i chciałbym
wiedzie jak si ta sprawa zako czyła? Czy jakie elementy wnoszonych zastrze e zostały
uwzgl dnione? Czy to jest ten sam dokument, który był wtedy wnoszony? W jakim okresie
był wyło ony i czy w cało ci?”
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Powiedział:
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„Plan był wyło ony w cało ci. Równie w zakresie dot. rozstrzygni cia nadzorczego
Wojewody – czyli bada geologicznych cmentarza.
Plan był wyło ony ponownie i ponownie uzgodniony.
Te protesty, które wpłyn ły - były rozpatrywane przez Burmistrza i Rad Miasta.”
Pan Marek Hara czyk
„Ja pytam o protest zło ony do Wojewody przez Pana Cebul ”.
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
„Ja nie wiem, bo nie otrzymałem „do wiadomo ci” adnej informacji.
Od Pana Cebuli wiem, e odpowiedz Wojewody była negatywna – dla Niego”.
Pan Marek Hara czyk
„Czyli, rozumiem, wszystko jest w tym planie w porz dku?”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział:
„ Pozwol sobie udzieli głosu i prosz o zapisanie tego w protokole.
Zwracałem uwag , i Pan architekt to słyszał, e skala 1 : 2000 jest nieprawidłowa –
sprzeczna z przepisami.
Powinna by skala 1 : 1000.
Ale ja, Panie Burmistrzu, nie b d - po raz kolejny - wdawał si w polemik .”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Stwierdził, e:
- „Skala jest ulubionym „konikiem” Pana Przewodnicz cego.”
- Plan Starówki był uchwalany kilkakrotnie: „On si ci gnie a zmiana skali spowodowałaby
dodatkowe opó nienie”
- W chwili, gdy uchwalano pierwszy plan obowi zywała skala 1 : 2000 (ustawa zmieniła
si w tzw. mi dzyczasie).
Wobec braku dalszych zgłosze Pan Przewodnicz cy przyst pił do przegłosowania
uchwały i zapytał:
Kto jest za podj ciem przedstawionej uchwały prosz o podniesienie r ki lub mandatu?
Wynik głosowania: 17„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził, e Rada
Miasta Sandomierza jednogło nie podj ła
Uchwał Nr XIV/117/2007
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Starówka”
w Sandomierzu wraz z terenami przyległymi.
Ad. 18
Podj cie uchwały w sprawie zmiany uchwały w uznaniu za pomniki przyrody
czterech drzew topoli białej rosn cych w Parku Piszczele w Sandomierzu.
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział, e projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem Pa stwo Radni otrzymali w Materiałach na sesj .
Pan Przewodnicz cy powiedział, e projekt uchwały był opiniowany przez
Komisj Gospodarki Komunalnej, Ochrony rodowiska i Rolnictwa –
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji poinformował, e opinia Komisji jest
pozytywna
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady zaproponował, aby nie czyta projektu
uchwały, który „jest znany , bez mała na pami ”.
„O ile nie usłysz sprzeciwu , nie b dziemy odczytywa projektu uchwały. Sprzeciwu nie
słysz . Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i otwieraj c dyskusj zapytał kolejno:
Pa stwa Radnych, Pana Burmistrza oraz osoby obecne na sali : Czy kto z Pa stwa chciałby
zabra głos ?
Wobec braku zgłosze Pan Janusz Sochacki poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie:
Kto jest za podj ciem przedstawionej uchwały prosz o podniesienie r ki lub mandatu?
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
Sandomierza jednogło nie podj ła
Uchwał Nr XIV/118/2007
w sprawie zmiany uchwały w uznaniu za pomniki przyrody czterech drzew topoli
białej rosn cych w Parku Piszczele w Sandomierzu.
Ad. 19
Podj cie uchwały w sprawie zmiany Statutu „Miejskiego O rodka Sportu i Rekreacji
w Sandomierzu”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział, e projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem Pa stwo Radni otrzymali w Materiałach na sesj .
Pan Przewodnicz cy powiedział, e projekt uchwały był opiniowany przez komisje
- Komisj Nauki, O wiaty, Kultury i Sportu - Pan Andrzej Majewski – Przewodnicz cy
Komisji – opinia pozytywna
- Komisj Praworz dno ci– Pan Andrzej Bolewski – Przewodnicz cy Komisji – opinia
pozytywna
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny
Poprosiła o zmian podstawy prawnej w projekcie uchwały
Skre lenie cało ci istniej cej podstawy prawnej i wpisanie w zamian jak ni ej:
„Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.h i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz dzie gminnym (Dz. U. z dnia 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó . Zm.) oraz art. 21
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249
poz. 2104 z pó . zm.) – Rada Miasta uchwala co nast puje: „
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady zapytał Pana Jerzego Borowskiego –
Burmistrza Sandomierza czy tre piecz tki w projekcie uchwały jest prawidłowa – według
Pana Przewodnicz cego brakuje litery „i” w nazwie O rodka .

24

Pan Burmistrz poprosił o dopisanie litery „i” oraz uznanie braku litery „i” za bł d
drukarski.
Pan Przewodnicz cy dla porz dku poprosił o dopisanie litery „i” odczytał prawidłowe
brzmienie nazwy O rodka : „Miejski O rodek Sportu i Rekreacji”
Nast pnie zaproponował, aby nie czyta projektu uchwały „O ile nie usłysz sprzeciwu , nie
b dziemy odczytywa projektu uchwały. Sprzeciwu nie słysz . Nie czytamy” - stwierdził
Pan Janusz Sochacki i otwieraj c dyskusj zapytał kolejno: Pa stwa Radnych, Pana
Burmistrza oraz osoby obecne na sali : Czy kto z Pa stwa chciałby zabra głos ?
Wobec braku zgłosze Pan Janusz Sochacki poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie:
Kto jest za podj ciem przedstawionej uchwały prosz o podniesienie r ki lub mandatu?
Wynik głosowania: 15„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
Sandomierza jednogło nie podj ła
Uchwał Nr XIV/119/2007
w sprawie zmiany Statutu „Miejskiego O rodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu”
Ad. 20
Podj cie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy Sandomierz do Rady
Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powitał uczestnicz cego w obradach
Pana Jerzego Niziałka – Prezesa Fundacji Sandomierskiej.
Nast pnie Pan Przewodnicz cy przypomniał, e brak opinii komisji wynika z faktu, i w
projekcie uchwały brak jest nazwiska kandydata.
„Nasza rola b dzie polegała nie tylko na podj ciu uchwały, ale przede wszystkim na
wcze niejszym wyborze kandydata.
Przypomn , e obowi zuje tryb głosowania jawny.
Projekt uchwały otrzymali cie Pa stwo. Nie otwieram dyskusji tylko prosz kolegów
Radnych o zgłaszanie kandydatów” – powiedział Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy
Rady.
Pan Jacek Dybus
Powiedział:
„Proponuj na to stanowisko Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza, który
sprawował t funkcj w ubiegłej kadencji i funkcje t pełnił efektywnie i godnie”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział:
Czy kto jeszcze chciałby zgłosi kandydatur do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej
na kolejn kadencj ? Nie widz . Zamykam zgłaszanie kandydatów.”
Nast pnie Pan Przewodnicz cy zapytał Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Miasta :
Czy wyra a zgod na kandydowanie do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej ?
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział:
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„Tak. Wyra am zgod ”
Pan Janusz Sochacki –Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o uzupełnienie § 1 o wyrazy
„ Pana Jerzego Borowskiego” i poprosił o odczytanie projektu uchwały.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza odczytał projekt
uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej
Fundacji Sandomierskiej.
Nast pnie Pan Przewodnicz cy przyst pił do przegłosowania uchwały i zapytał
Kto jest za tym , aby Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza reprezentował nasze
Miasto w Radzie Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej i jest za podj ciem przedstawionej
uchwały prosz o podniesienie r ki lub mandatu?
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził, e Rada
Miasta Sandomierza jednogło nie podj ła
Uchwał Nr XIV/120/2007
w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej
Fundacji Sandomierskiej
oraz gratuluj c Panu Jerzemu Borowskiemu – Burmistrzowi Sandomierza wyboru wyraził
pełne przekonanie, e Pan Burmistrz , podobnie jak dotychczas, b dzie godnie reprezentował
Miasto Sandomierz i jego Mieszka ców w Radzie Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej.
Ad. 21
Podj cie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza ze
składu Komisji Nauki, O wiaty, Kultury i Sporu do Miejskiej Rady Sportu w
Sandomierzu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przypomniał, e „jest to wniosek Pana
Burmistrza” a brak opinii komisji wynika z faktu, i w projekcie uchwały brak jest
nazwiska kandydata i poprosił Przewodnicz cego Komisji Nauki O wiaty, Kultury i Sportu
o zabranie głosu.
Pan Andrzej Majewski – Przewodnicz cy Komisji Nauki, O wiaty, Kultury i Sportu
poinformował zebranych, e Komisja której przewodniczy 2 głosami „za”, 1 głosem
„przeciw” i 2 głosami „wstrzymuj cymi si ” podj ła decyzj o nie rekomendowaniu przez
Komisj Nauki, O wiaty, Kultury i Sportu przedstawiciela do Miejskiej Rady Sportu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zapytał:
„Pani Mecenas: Czy to musi by osoba delegowana przez komisj ? Czy te mo e to by
osoba delegowana przez Rad ze składu Komisji Nauki, O wiaty, Kultury i Sportu?”
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny
Powiedziała: „Rada deleguje ze składu Komisji”.
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Pan Przewodnicz cy poprosił o zgłaszanie kandydata lub kandydatów.
Pan Robert Sobieraj
Powiedział:
„Proponuj na to stanowisko Pana Marka Chru ciela i my l , e powierzon mu rol
wypełni dobrze dla chluby naszego Miasta”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział:
Czy kto z Pa stwa chciałby jeszcze zgłosi kandydatur do Miejskiej Rady Sportu w
Sandomierzu ? Nie widz . Zamykam zgłaszanie kandydatów.”
Nast pnie Pan Przewodnicz cy zapytał Radnego - Pana Marka Chru ciela: Czy wyra a zgod
na kandydowanie do Rady Sportu w Sandomierzu w Sandomierzu ?
Pan Marek Chru ciel
Powiedział:
„Tak. Wyra am zgod ”
Pan Janusz Sochacki –Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o uzupełnienie § 1 o wyrazy
„ Pana Marka Chru ciela” i poprosił o odczytanie projektu uchwały.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza odczytał projekt
uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza ze składu
komisji Nauki, O wiaty, Kultury i Sportu w Sandomierzu.
Nast pnie Pan Przewodnicz cy przyst pił do przegłosowania uchwały i zapytał
Kto z Pa stwa Radnych jest za tym, aby delegowa Pana Marka Chru ciela jako
przedstawiciela Komisji Nauki, O wiaty , Kultury i Sportu do Miejskiej Rady Sportu w
Sandomierzu prosz o podniesienie r ki lub mandatu?
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził, e Rada
Miasta Sandomierza jednogło nie podj ła
Uchwał Nr XIV/121/2007
w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza ze składu Komisji
Nauki, O wiaty, Kultury i Sporu do Miejskiej Rady Sportu w
Sandomierzu.
oraz gratuluj c Panu Markowi Chru cielowi Pan Przewodnicz cy powiedział
„ ycz Panu , Panie Marku du o sukcesów”.
Ad. 22
Podj cie uchwały w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów
Miejskich Sandomierza.
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przypomniał, e projekt Lokalnego
Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Sandomierza był wyło ony do wgl du w
Biurze Rady Miasta oraz stanowi zał cznik do projektu uchwały i Pa stwo Radni mieli
mo liwo zapoznania si wcze niejszego i zgłoszenia ew. uwag i wniosków.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił przewodnicz cych
komisji merytorycznych Rady Miasta o opini na temat projektu w/w uchwały:
- Pana Andrzeja Glenia - Komisja Bud etu i Finansów – opinia pozytywna
- Pana Andrzeja Glenia – Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony rodowiska
i Rolnictwa – opinia pozytywna
- Pani Mariol St pie – Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia – opinia
pozytywna
- Pana Andrzeja Bolewskiego - Komisja Praworz dno ci - opinia pozytywna
- Pana Władysława Tetera – Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – opinia
pozytywna.
- Pana Andrzeja Majewskiego – Komisja Nauki, O wiaty, Kultury i Sportu - opinia
pozytywna
- Pana Roberta Sobieraja – Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji – opinia
pozytywna.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Poinformował, e Pa stwo Radni otrzymali przed sesj Zestawienie zmian i uzupełnie w
tre ci dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Sandomierza projekt”, naniesionych w trakcie spotka z Komisjami Rady Miasta Sandomierza
Pan Burmistrz poprosił, aby powy sze zestawienie potraktowa jak autopoprawk .
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział: „Przyst pujemy do
dyskusji: Kto z Pa stwa Radnych chciałby zabra głos ? Nie widz . Kto z pracowników Pana
Burmistrza chciałby zabra głos lub z osób obecnych na sali ? Nie widz . Zamykam dyskusj .
Proponuj równie , aby ze wzgl du na obszerno tekstu nie czyta tekstu zrezygnowa z
odczytania projektu (mo na było si z nim zapozna w materiałach na sesj ) , za brak
zgłosze w dyskusji traktuj jako sygnał, e Radni zapoznali si z projektem uchwały i nie
maj adnych uwag.
Proponuj równie , aby nie głosowa zgłoszonych przez Pana Burmistrza zmian
O ile nie usłysz sprzeciwu , nie glosujemy. Sprzeciwu nie słysz , przyst pujemy do
głosowania”:
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
Sandomierza 15 głosami „za” podj ła
Uchwał Nr XIV/122/2007
w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich
Sandomierza.
Ad. 23

Interpelacje i zapytania

Pan Marceli Czerwi ski
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- Uznał, patrz c na wyniki w rozgrywkach sportowych (piłka no na, Hutnik- przegrana 1:2,
piłka r czna – przegrana 15-toma bramkami), obecn sytuacj w sporcie za „kompletnie
beznadziejn ”.
- Zaapelował do Pana Burmistrza , Pani Ewy Kondek – Naczelnika Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu UM oraz do Pana Marka Chru ciela – nowo wybranego przedstawiciela
Rady Miasta w do Miejskiej Rady Sportu w Sandomierzu o „zaj cie si tym problemem”.
Ad. 24
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził wyczerpanie
Porz dku obrad, podzi kował wszystkim za udział w sesji i zamkn ł XIV sesj Rady Miasta
Sandomierza.
Na tym zako czono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza.

Janusz Sochacki
Przewodnicz cy
Rady Miasta Sandomierza

Protokół sporz dziła:
Jadwiga Rostocka
Inspektor
w Wydziale Organizacyjnym
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