Protokół Nr 17
z XVII sesji Rady Miasta Sandomierza
30 stycznia 2008 roku – Ratusz
Godz. rozpocz cia sesji – 14,00
Godz. zako czenia sesji – 16,30
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki– Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza powitał
wszystkich przybyłych go ci, Pana Jerzego Borowskiego wraz z ze swoimi Zast pcami,
dyrektorów podległych jednostek PGKiM i PEC, Mieszka ców Sandomierza oraz
Przedstawicieli prasy i radia.
„Po raz pierwszy go cimy jako posła na sejm RP - Pana Marka Kwitka, Witam Pana Janusza
My liwego - Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.”
Pan Przewodnicz cy poinformował zebranych , e Pan Janusz My liwy – Komendant Policji
„prosił o udzielenie paru minut czasu” na wyst pienie.
„Proponuj , nie zmieniaj c porz dku obrad sesji, udzielenie Panu Komendantowi głosu po
przyj ciu przez Rad Miasta Porz dku obrad dzisiejszej sesji.”
W XVI sesji udział wzi ło 19 Radnych Rady Miasta Sandomierza - jak
w zał czonej li cie obecno ci (Zał cznik nr 1)
Radni :Pan Marek Chru ciel oraz Pani Agnieszka Fra czak usprawiedliwili swoj
nieobecno
W sesji uczestniczyli równie :
Pan Leszek Komenda– Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta
Pan Grzegorz Cie – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
Pan Robert Kotowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Pan Marian Zwierzyk – Komendant Stra y Miejskiej
(Zał cznik nr 2)
Przewodnicz cy Rady Miasta - Pan Janusz Sochacki przypomniał, e Materiały na
XVII sesj Pa stwo Radni otrzymali, zgodnie ze Statutem, „ z dwutygodniowym
wyprzedzeniem”, odczytał proponowany Porz dek obrad dzisiejszej sesji
Nast pnie Pan Przewodnicz cy zapytał czy s ew. uwagi dot. Porz dku obrad ?
Wobec braku zgłosze Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poddał pod
głosowanie Porz dek obrad w wersji dostarczonej w Materiałach na sesj :
18 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała 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.
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3. Przyj cie protokołów z XIV i XV sesji Rady Miasta Sandomierza.
4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bie cych sprawach Miasta.
5. Podj cie uchwały w sprawie uchwalenia bud etu Miasta na 2008 rok
1) Odczytanie projektu uchwały bud etowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza
Miasta.
2) Odczytanie wniosków nie uwzgl dnionych w projekcie bud etu’2008.
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
bud etowej.
4) Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miasta o projekcie uchwały
5) Koreferat Przewodnicz cego Komisji Bud etu i Finansów, w tym odczytanie
ostatecznej opinii na temat projektu bud etu Miasta na 2008 rok.
6) Dyskusja nad projektem uchwały bud etowej ( w tym nad wniesionymi
poprawkami oraz przegłosowanie poprawek )
7) Głosowanie nad uchwał .
6. Przyj cie Sprawozda z działalno ci komisji stałych Rady Miasta za 2007 rok
7. Przyj cie Planów pracy na 2008 rok:
a. Rady Miasta Sandomierza
b. Komisji Rewizyjnej
c. Komisji Stałych Rady Miasta
8. Informacja o działalno ci Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A.
9. Realizacja uchwał Rady Miasta Sandomierza podj tych w okresie od 21 czerwca
2006 roku do 19 grudnia 2007 roku - Referuje Burmistrz Sandomierza.
10. Interpelacje i zapytania Radnych
11. Informacje i komunikaty Przewodnicz cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy
ró ne.
12. Zamkni cie obrad.
Ad. 3
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przypomniał Pa stwu
Radnym, e Protokoły z XIV i XV sesji Rady Miasta V kadencji były wyło one w biurze
Rady i nie zgłoszono uwag do ich tre ci oraz zapytał: Czy do protokołów z XIV i XV sesji
Rady Miasta s uwagi , wnioski, propozycje ?
W zwi zku z brakiem zgłosze Pan Przewodnicz cy Rady zapytał: Kto jest za przyj ciem
protokołów ?
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si od głosu” i stwierdził, e
Protokoły z XIV i XV sesji Rady Miasta Sandomierza Rada przyj ła jednogło nie.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zwracaj c si do Pana
Janusza My liwego - Komendanta Policji Powiatowej w Sandomierzu powiedział: ”Panie
Komendancie prosz bardzo, udzielam Panu głosu”.
Pan Janusz My liwy – Komendant Komendy Powiatowej Policji
Powiedział, e:
- „Chodzi o monitoring w Mie cie”, którego stan ma bezpo redni wpływ na stan
bezpiecze stwa w Sandomierzu.
- W chwili obecnej monitoring nie spełnia swojej roli.
- Prosi o pomoc finansow przy realizacji I etapu zadania.
- „Pozwoli sobie przedstawi pisemnie Panu Burmistrzowi i Radzie Miasta szczegółowy
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projekt”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta dzi kuj c Panu
Komendantowi za wyst pienie zadeklarował, e przekazane przez Pana Komendanta
materiały dotycz ce monitoringu zostan rozpatrzone przez komisje merytoryczne Rady
Miasta: Komisj Praworz dno ci oraz Komisj Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.
„Nie musz nikogo przekonywa , jak wa na jest prewencja, jak wa ny jest monitoring i jak
pozytywne skutki rodzi.
Problem jest tylko jeden – pieni dze.
Ale my l , e podobnie jak w przypadku innych problemów i ten problem Pan Burmistrz
spróbuje rozwi za .”
Ad. 4
Informacja Burmistrza Sandomierza o bie cych sprawach Miasta.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta prosz c Pana Burmistrza o zabranie
głosu poprosił o ew. odniesienie si do mo liwo ci rozpocz cia modernizacji monitoringu.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Miasta powiedział:
„Przykro mi, ale nie otrzymałem adnego pisma w tej sprawie. Nie wiem jakie s
oczekiwania i jaki zakres robót jest przewidziany – trudno zaj jakie stanowisko bazuj c na
doniesieniach prasowych.
W Mie cie obowi zuj pewne procedury - prosz o zło enie pisma”
Jednocze nie Pan Burmistrz przypomniał, e je eli chodzi o monitoring „kiedy byli my
najlepsi” i zapewnił o pomocy ze strony Miasta „aby utrzyma si na przyzwoitym
poziomie”.
Nast pnie Pan Burmistrz przedstawił Informacje o bie cych sprawach Miasta.(jak Zał cznik
do protokołu)
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 – Brak zgłosze .
Ad. 5
Podj cie uchwały w sprawie uchwalenia bud etu Miasta na 2008 rok:
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział, e:
- Projekt powy szej uchwały zło ony przez Pana Burmistrza w przewidzianym trybie i czasie
został przeanalizowany przez prawie wszystkie komisje stałe Rady Miasta.
- Materiały przedstawione Pa stwu Radnym s wypadkow wniosków otrzymanych
z Komisji Bud etu i Finansów.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zaproponował kolejno
przyj tej procedurze i poprosił o odczytanie projektu uchwały.

przewidzian w
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1. Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Bud etu na 2008 rok.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o zabranie głosu Pana Jerzego
Borowskiego – Burmistrza Miasta Sandomierza.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza przedstawił uzasadnienie do bud etu na 2008
rok. (jak Zał cznik do protokołu)
2. Odczytanie wniosków nie uwzgl dnionych w projekcie bud etu’2008.
Powy sze wnioski przedstawił Pan Marek Bronkowski – Zast pca Burmistrza Sandomierza
(jak Zał cznik do protokołu).
3. Odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały bud etowej.
Opini Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiła Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta.
4.Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Miasta o projekcie uchwały bud etowej.
Opinie do projektu Bud etu’2008 przedstawili kolejno Przewodnicz cy komisji stałych Rady
Miasta Sandomierza – kolejno:
Pan Robert Sobieraj – Przewodnicz cy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i
Promocji Miasta Rady Miasta – jak Zał cznik
Pan Krzysztof Kandefer – Zast pca Przewodnicz cego Komisji Polityki Mieszkaniowej –
jak Zał cznik
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony rodowiska
i Rolnictwa – jak Zał cznik
Pan Władysław Teter – Przewodnicz cy Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług –
jak Zał cznik
Pani Mariola St pie – Przewodnicz ca Komisji Ochrony Rodziny i Zdrowia – jak Zał cznik
Pan Andrzej Majewski – Przewodnicz cy Komisji Nauki, O wiaty, Kultury i Sportu – jak
Zał cznik do protokołu
Pan Andrzej Bolewski – Przewodnicz cy Komisji Praworz dno ci – jak Zał cznik do
Protokołu.
5. Koreferat Przewodnicz cego Komisji Bud etu i Finansów
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o wypowied Pana Andrzeja
Glenia - Przewodnicz cego Komisji Bud etu i Finansów - Komisji, która „Zbiera wszystkie
wnioski z komisji, analizuje i opracowuje ostateczny projekt bud etu”
Koreferat Przewodnicz cego Komisji Bud etu i Finansów w sprawie projektu bud etu
Miasta na 2008 rok odczytał Przewodnicz cy tej Komisji – Pan Andrzej Gle .
(jak Zał cznik do protokołu)
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5. Dyskusja nad projektem uchwały bud etowej.
Pan Przewodnicz cy zapytał o ew. wnioski, pytania i uwagi dot. projektu powy szej
uchwały.
Pan Wojciech Czerwiec
W imieniu Klubu Radnych „Kocham Sandomierz” odczytał opini Klubu do przedstawionego
Bud etu’2008 – (Zał cznik do protokołu).
Pani Sylwia Rybacka
Zwróciła uwag , e wiele wniosków , które nie zostały uwzgl dnione w projekcie bud etu,
nie zostało równie odczytanych – w tym zgłoszonych przez Klub „Kocham Sandomierz”
np. w sprawie utworzenia Wydziału Promocji.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział, e wniosek o
utworzenie wydziału nie jest wnioskiem do bud etu , dot. zmian organizacyjnych (Te za
niekoniecznie musz poci ga za sob zwi kszenie lub zmniejszenie kosztów).
Pani Sylwia Rybacka
Powiedziała , e:
- Wniosek do bud etu – nawet wadliwy- wymaga odpowiedzi na pi mie.
- „Utworzenie Instytucji Kultury byłby wnioskiem do bud etu – i te nie było informacji”
Czy Pan Burmistrz chciałby si odnie do wypowiedzi Pani Sylwii Rybackiej na temat
wniosków nie uwzgl dnionych w bud ecie i nie odczytanych przez Pana Burmistrza ?” –
zapytał Pan Przewodnicz cy.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Miasta Sandomierza
„Wysoka Rado, chciałbym wszystkich zadowoli , ale niestety nie na wszystko wystarczyło
pieni dzy. Uwa am jednak, e bud et jest bardzo rozwojowy.
Dochody zostały ustalone na okre lonym poziomie.
Mamy nadziej , e Miasto b dzie mogło skorzysta z pomocy unijnej na realizacje zada :
Bulwar Piłsudskiego, II etap Piszczeli, stadionu Miejskiego.
My limy równie o Parku Miejskim (mamy dokumentacj na uko czeniu) i ubiegamy si o
pomoc przy realizacji budynku TBS.
W przyszło nale y zatem patrze z ufno ci ”
Pani Sylwia Rybacka
Powiedziała:
„Nie chodziło o pieni dze, tylko o zasad : czytamy czy nie czytamy.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zamykaj c dyskusj – „ gwoli
formalno ci” – powiedział:
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„W tym roku zrobiono rzecz, która mnie osobi cie si podoba: wszystkie poprawki, które
Pa stwo otrzymali s ponumerowane i mamy je jako konkretne strony – Mo emy sobie
wypi np. stron 12 i wło y aktualn z poprawkami. Jest to wygodne, a zmiany s
widoczne.
W zwi zku z brakiem dalszych głosów w dyskusji przyst pujemy do głosowania – głosujemy
bud et z poprawkami”.
Pan Marek Hara czyk
Zapytał: ”Czy teraz b dziemy głosowa poprawki?”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady odpowiedział: „.Nie. Teraz b dziemy głosowa
bud et z poprawkami.”
Pan Marek Hara czyk
Zapytał: ”Czy nikt nie b dzie tych materiałów przyniesionych na sesj omawia ?”
Pan Przewodnicz cy przypomniał, e te materiały zostały omówione na Komisji Bud etu i
Finansów.
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów
Potwierdził, e „Poprawki zostały omówione, pyta nie było i zamkn li my posiedzenie
Komisji Bud etu i Finansów. Wszystko zostało zamkni te zgodnie z procedur ”
Pan Marek Hara czyk
„Rozumiem, e wszyscy radni byli na posiedzeniu Komisji Bud etu i Finansów i zostali
zapoznani z poprawkami.
Chciałbym przypomnie , e s to materiały dzisiaj przyniesione, a Komisja Bud etowa była
wczoraj.
Chciałbym powiedzie , e poprawki zatwierdzone przez komisje merytoryczne oraz przez
Komisj Bud etu i Finansów nie s uwzgl dnione ani w projekcie bud etu ani
w autopoprawkach. Czy kto mi to wyja ni?”
Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta
Powiedziała:
„Jak wezm sobie Pa stwo projekt uchwały , to w Zał czniku Nr 8 na trzeciej stronie jest
kwota 250 tys. zł – kwota na Muzeum Okr gowe.
Zgodnie z zaleceniem RIO kwota ta powinna by w dotacjach celowych (poz. 2), nie za
podmiotowych.
I o tym była mowa na Komisji Bud etu i Finansów.
Bardzo szczegółowo były równie omówione poprawki dotycz ce Zał cznika Nr 3 – zmiana
dotyczy punktu 11”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przerywaj c wypowiedz Pani Skarbnik
powiedział: ”Przepraszam Pani Skarbnik. Zapytam Przewodnicz cego Komisji Bud etu i
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Finansów – Pana Andrzeja Glenia: Czy s w Materiałach rzeczy, które nie były opiniowane
przez Pa stwa Komisj ?”
Pan Andrzej Gle
Powiedział, e wszystkie autopoprawki, które zostały przedstawione przez Pana Burmistrza
zostały przeanalizowane i uwzgl dnione.
„Po to zrobiłem nast pn Komisj , aby nie było jaki niedoci gni .
Je eli były jakie w tpliwo ci – Pani Skarbnik wyja niała na bie co – protokół do wgl du”.
Pan Marek Hara czyk
Powiedział, e chodzi „O zmian przeznaczenia rodków : w zwi zku z tym, e nie ma
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego pieni dze te, decyzj Komisji merytorycznej i
Komisji Bud etu i Finansów miały by przekazane na organizacj Dni Wegetaria skich. I to
po drodze gdzie zgin ło.”
Radny przypomniał, e była to autopoprawka Burmistrza.
Pan Andrzej Gle
Powiedział, e to co zostało przez Pana Burmistrza uwzgl dnione i zostało przedstawione
przez Pani Skarbnik - to zostało uj te i zapisane w protokole.
„Ja nie mog sam nic zrobi ” – zako czył wypowiedz Pan Andrzej Gle
Pan Przewodnicz cy Janusz Sochacki wobec braku dalszych zgłosze zamkn ł dyskusj i
przyst pił do głosowania:
„Kto z Pa stwa Radnych jest za uchwaleniem bud etu na 2008 rok w formie jak
otrzymali cie Pa stwo w Materiałach na sesj ł cznie z otrzymanymi Zał cznikami
prosz o podniesienie r ki lub mandatu?”
Wynik głosowania: 15„za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymuj cych si ”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził podj cie przez
Rad Miasta Sandomierza
Uchwały Nr XVII/151/2008
w sprawie uchwalenia Bud etu Miasta na 2008 rok.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta podzi kował Panu Burmistrzowi , Pani
Skarbnik „Zwłaszcza Pani Skarbnik, dla której był to trudny bud et, bo pierwszy w karierze
– i jestem przekonany, e nie ostatni”, wszystkim Pa stwu Radnym – zwłaszcza Komisji
Bud etu i Finansów Rady Miasta Sandomierza.
I ogłosił 10-cio minutow przerw .
Po przerwie głos zabrał Pan
Marek Kwitek – Poseł na sejm RP
- Pogratulował uchwalenia bud etu na 2008 rok.
- Zapewnił, e b dzie wspierał działania na rzecz inwestycji.
- Poinformował, e przy ulicy Opatowskiej „mie ci si biuro Prawa i Sprawiedliwo ci”.
- Wyraził przekonanie, e uchwalony bud et’2008 b dzie realizowany z po ytkiem dla
Miasta i jego Mieszka ców.
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział:
„Dzi kujemy za yczenia. Liczymy na Pana Posła. Liczymy, e b dzie Pan ambasadorem
Sandomierza, powiatu, regionu.
Praktycznie to my mamy tylko jeden problem : Trzeba nam - jako Miastu - pozyska jak
najwi cej pieni dzy z zewn trz.
Z pozostałymi sprawami sobie poradzimy.”
Ad. 6
Przyj cie Sprawozda z działalno ci komisji stałych Rady Miasta za 2007 rok
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza powiedział, e
- Wszystkie komisje stałe Rady Miasta, za wyj tkiem Komisji Rewizyjnej oraz komisji
dora nej – Komisji Statutowej zło yły Sprawozdania ze swojej działalno ci w 2007 roku.
- Zło enie Sprawozda z działalno ci Komisji Rewizyjnej i Komisji Statutowej przewidziane
jest na kolejnej sesji.
- Zobowi zał Przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej i Przewodnicz cego Komisji
Statutowej do zło enia w biurze Rady Sprawozda w ci gu 2 tygodni.
Pan Janusz Sochacki przypomniał, e Sprawozdania z działalno ci Komisji Pa stwo Radni
otrzymali w Materiałach na sesj .
Pan Andrzej Gle
Zgłosił wniosek, aby nie odczytywa Sprawozda : „S w Materiałach na sesj i ka dy mógł
si zapozna ”
Pan Przewodnicz cy uznał to za wniosek organizacyjny i powiedział:
„O ile nie usłysz sprzeciwu Sprawozdania komisji stałych Rady Miasta za 2007 rok nie
b d odczytane i zostan przyj te w takiej formie jak w Materiałach na sesj . Sprzeciwu nie
słysz .
Jeszcze - gwoli formalno ci - zapytam: Czy kto z Pa stwa ma uwagi, propozycje, wnioski
do tych Sprawozda ? Nie słysz Zamykam punkt 6 Porz dku obrad sesji.”
Ad. 7
Przyj cie Planów pracy na 2008 rok
a. Rady Miasta Sandomierza
b. Komisji Rewizyjnej

c. Komisji Stałych Rady Miasta

Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przyst pił do realizacji kolejnego
punktu Porz dku obrad – Przyj cie planów pracy:
a) Pan Andrzej Gle
Zgłosił wniosek, aby nie odczytywa Planów Pracy na 2008 rok.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady zapytał:
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Czy kto z Pa stwa chciałby, aby odczyta Plan pracy Rady Miasta na 2008 rok?
Nie widz .
- Czy kto chciałby uzupełni Plan pracy Rady Miasta ? Nie widz .
- Zatem kto z Pa stwa Radnych jest za przyj ciem Planu pracy Rady Miasta jak z
Materiałach na sesj ?
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ”
Pan Przewodnicz cy stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza przyj ła jednogło nie 18 – toma
głosami „za” Plan pracy Rady Miasta na 2008 rok.
b) Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady zapytał:
- Czy kto z Pa stwa chciałby, aby odczyta Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok ?
Nie widz .
- Czy kto chciałby uzupełni , zmieni Plan pracy Komisji Rewizyjnej ? Nie widz .
- Zatem kto z Pa stwa Radnych jest za przyj ciem Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Sandomierza jak z Materiałach na sesj ?
Wynik głosowania: 18 „za”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził , e Plan Pracy
Komisji Rewizyjnej został przyj ty jednogło nie.
c) Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady zapytał:
- Czy kto z Pa stwa chciałby odczytania Planu pracy Komisji Stałych Rady Miasta
Sandomierza? Nie widz .
- Czy kto chciałby uzupełni , zmieni Plan pracy Komisji Stałych Rady Miasta ? Nie
widz .
- Kto z Pa stwa Radnych jest za przyj ciem Planu pracy Komisji Stałych Rady Miasta
Sandomierza jak z Materiałach na sesj ?
Wynik głosowania: 18 „za”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził , e Plany Pracy
Komisji Stałych Rady Miasta zostały przyj te jednogło nie.
Ad. 8
Informacja o działalno ci Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A.
Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział, e w Materiałach na sesj
Pa stwo Radni otrzymali szczegółow Informacj o działalno ci Sandomierskiego
Ogrodniczego Rynku Hurtowego.
„Pozwol sobie jednak zauwa y , e jeste my najwi kszym udziałowcem Rynku Hurtowego
i nie tylko ze wzgl dów kurtuazyjnych powinni my wysłucha Pana Prezesa Janusza
Stasiaka . Panie Prezesie prosz ”.
Pan Janusz Stasiak – Prezes SORH
Przedstawił Informacj o działalno ci Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego.
(jak Zał cznik do protokołu)
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady podzi kował Panu Januszowi Stasiakowi za
wyst pienie i powiedział:
„My l , e sprawa Rynku nie powinna by dla nas oboj tna. Prosz mie bowiem
wiadomo jak powa ne rodki Miasto otrzymuje – blisko 5 milionów zł rocznie.
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Pomijam koniunktur – Sam fakt istnienia handlu to wydawanie pieni dzy w sandomierskich
sklepach, lokalach bankach.(Sam zauwa am wzmo ony ruch w banku, którym mam zaszczyt
kierowa – finalizowane s transakcje. To wszystko nap dza koniunktur . Dzi ki temu wielu
ludzi ma prac .
Czy kto z Pa stwa chciałby w tym punkcie zabra głos ?”
Pan Jacek Dybus
Zapytał:
„Jak poradzi sobie z sytuacj zamkni tej granicy na wschodzie. Czy widzi Pan jak
rekompensaty?”

form

Pan Janusz Stasiak – Prezes SORH
Powiedział:
-„To co si wydarzyło na wschodzie wpłyn ło na liczb osób wje d aj cych na giełd .
Nie wpłyn ło natomiast na liczb klientów, przyje d aj cych w sposób zorganizowany, od
firm”
- Generalnie zmniejszenie liczby wje d aj cych (o około dwadzie cia kilka tysi cy mniej w
stosunku do roku poprzedniego) wynikała z braku surowca – moreli i czere ni.
Pan Marceli Czerwi ski
Zapytał „wybiegaj c w przyszło ” :Czy hurtownie s przygotowane na dwa rodzaje
produktów: genetycznie modyfikowan i ywno ci ekologiczn .
Pan Janusz Stasiak
Odpowiedział: ”Na dzi formalnie jest zabroniony obrót ywno ci genetycznie
modyfikowan ”
Pan Mirosław Czaja
Powiedział:
„Pan wspominał o tym , e zmniejszyła si liczba wje d aj cych na giełd w stosunku do lat
poprzednich i sporo tych transakcji odbywa si poza giełd .
Czy opłaty nie s zbyt wysokie?
Czy zmniejszenie opłat nie wpłyn łoby korzystnie na zwi kszenie liczby wje d aj cych ( a
w konsekwencji zwi kszenie dochodów)
Pan Janusz Stasiak
Powiedział:
- Ceny w Sandomierzu nale do najni szych w Polsce.
- To nie cena jest barier – barier jest brak surowca.
- Na ten rynek idealnie wpływa nadwy ka produkcji.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta podzi kował wszystkim uczestnikom
dyskusji za aktywno i przyst pił do realizacji kolejnego punktu Porz dku obrad XVII sesji
Rady Miasta.
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Ad. 9
Realizacja uchwał Rady Miasta Sandomierza podj tych w okresie od 21 czerwca 2006
roku do 19 grudnia 2007 roku
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza powiedział, e
przedło on przez Pana Burmistrza Realizacj uchwał Rady Miasta Sandomierza otrzymali
Pa stwo Radni w Materiałach na sesj i ka dy mógł si zapozna z tre ci dokumentu.
„O ile nie usłysz sprzeciwu nie b dziemy czyta . Sprzeciwu nie słysz . Nie czytamy”
Nast pnie Pan Przewodnicz cy Rady zapytał o ew. wnioski, pytania i uwagi dot.
Realizacji uchwał Rady Miasta podj tych w okresie od 21 czerwca 2006 roku do 19 grudnia
2007 roku – Otwieram dyskusj .
Wobec braku zgłosze Pan Janusz Sochacki zamkn ł dyskusj i stwierdził, e Rada Miasta
nie wniosła uwag do realizacji Uchwał Rady Miasta Sandomierza podj tych w okresie od
21 czerwca 2006 roku do 19 grudnia 2007 roku.
Ad. 10

Interpelacje i zapytania Radnych.

Pan Marek Hara czyk
„Na r ce Przewodnicz cego”
Fundacj Kultury”.

zło ył pismo dotycz ce

„Problemów dwóch Radnych z

Interpelacje pisemne zło yli: Pan Jacek Dybus i Pan Robert Sobieraj
Ad. 11
Informacje i komunikaty Przewodnicz cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy
ró ne
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta :
- Odczytał pismo od Pana Przemysława Gosiewskiego - posła na Sejm RP skierowane do
Pana Janusza Sochackiego – Przewodnicz cego Rady Miasta w sprawie zmian na listach
indykatywnych do programów :Infrastruktura i rodowisko, Innowacyjna Gospodarka,
Rozwój Polski Wschodniej.
- Poinformował, e Pan Janusz Sochacki Przewodnicz cy Rady Miasta w dniu 11 stycznia
2008 roku przekazał O wiadczenia lustracyjne Pa stwa Radnych do Wydziału Nadzoru
i Kontroli wi tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego w Kielcach.
W dniu dzisiejszym, przed sesj , Pa stwo Radni otrzymali potwierdzenie zło enia
O wiadcze .
- Przypomniał Pa stwu Radnym o usprawiedliwianiu nieobecno ci na posiedzeniach Rady
i Komisji „na bie co”.
Ad. 12
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdzaj c wyczerpanie
Porz dku obrad, podzi kował wszystkim za udział w sesji i zamkn ł XVII sesj Rady Miasta
Sandomierza.
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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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