Protokół Nr 25
z XXV sesji Rady Miasta Sandomierza
1 pa dziernika 2008 roku – Ratusz
Godz. rozpocz cia sesji – 14,00
Godz. zako czenia sesji – 20,20
Sesji przewodniczył Pan Marceli Czerwi ski
Sandomierza.

– Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta

Otwieraj c XXV sesj
Rady Miasta
Pan Marceli Czerwi ski Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza powitał wszystkich przybyłych na sesj :
Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza wraz z ze swoimi Zast pcami: Panem
Markiem Bronkowskim i Panem Krzysztofem Krzystankiem, Pani Tamar Soch Skarbnika Miasta, „szczególnie serdecznie” Ksi dza Zygmunta Gila – kanclerza Kurii,
dyrektorów podległych jednostek współpracuj cych z Urz dem Miasta , Mieszka ców
Sandomierza, Dziennikarzy prasy i radia oraz Kole anki i Kolegów Radnych.
W sesji uczestniczyli równie :
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny
Pani Bernadetta Marek – Fołta – 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 – Dyrektor O rodka Pomocy 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
Pani Agata Król – p.o. Kierownika Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
Pan Albin S kul – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego
Pan Marian Zwierzyk – Komendant Stra y Miejskiej
W XXV sesji udział wzi ło udział 21 Radnych Miasta Sandomierza - jak w
zał czonej li cie obecno ci.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza wszedł na sal obrad po
otwarciu sesji przez Pana Marcelego Czerwi skiego - Wiceprzewodnicz cego Rady Miasta
Sandomierza.
Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta - Pan Marceli Czerwi ski na podstawie listy
obecno ci stwierdził, e Rada jest władna podejmowa uchwały i przyst pił do realizacji
punktu 2 Porz dku obrad XXV sesji Rady Miasta Sandomierza.
Ad. 2

Powołanie sekretarza obrad

Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta - Pan Marceli Czerwi ski powiedział: „Zanim
przyst pimy do przyj cia porz dku obrad dzisiejszej sesji prosz o dokonanie wyboru
sekretarza dzisiejszej sesji Rady Miasta.
„Proponuj na sekretarza Pana Andrzeja Bolewskiego. Czy Pan Radny wyra a zgod ?” –
powiedział Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta
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Pan Andrzej Bolewski
„Tak. Wyra am zgod .”
Pan Maciej Skorupa
Powiedział: ”Ja proponuj na sekretarza dzisiejszych obrad Pana Janusza Sobolewskiego”.
Pan Andrzej Bolewski
„To ja rezygnuj .”
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta zapytał Pana Janusz
Sobolewskiego: Czy wyra a zgod na pełnienie funkcji sekretarza dzisiejszej sesji ?
Pan Janusz Sobolewski
„Tak. Wyra am.”
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady zapytał Pa stwa Radnych czy
wyra aj zgod , aby sekretarzem dzisiejszych obrad został Pan Janusz Sobolewski ?
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw” 1 osoba „wstrzymała si od głosu”.
Pan Wiceprzewodnicz cy stwierdził, e sekretarzem dzisiejszych obrad jest Pan Janusz
Sobolewski.
Ad. 3

Przyj cie Porz dku obrad sesji

Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta zapytał zebranych o ew. uwagi
dot. Porz dku obrad.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Poprosił o wprowadzenie do Porz dku obrad dzisiejszej sesji projektów uchwał jak ni ej :
1. Projektu uchwały w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2008 rok
2. Projektu uchwały zmieniaj cej uchwał w sprawie uchwalenia bud etu miasta na 2008
rok.
3. Projektu uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu – „Chodzi o sprawienie
pogrzebu osobom nieznanego pochodzenia a zmarłym w Sandomierzu.”
4. Projektu
uchwały intencyjnej w sprawie
zamiaru przekształcenia Przedszkola
Samorz dowego Nr 2 w Sandomierzu. – „Chodzi o ew. poł czenie Przedszkola Nr 2 i
Przedszkola Nr 1 – Aby przyst pi do procedury wymagana jest zgoda Rady.”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza podkre lił, e w/w projekty uchwał były
opiniowane przez komisje merytoryczne Rady Miasta.
Pan Janusz Sobolewski
Poprosił o wprowadzenie nast puj cych zmian w Porz dku obrad dzisiejszej sesji:
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1) Zdj cia nast puj cych punktów z porz dku obrad:
a) punkt 4 podj cie uchwały w sprawie rezygnacji Przewodnicz cego Rady
Miasta Sandomierza;
b) punkt 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
2) Wprowadzenie nast puj cych punktów do porz dku obrad:
a) punkt 4 – odwołanie Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza
- przedstawienie wniosku o odwołanie Przewodnicz cego rady Miasta Sandomierza:
- wyst pienie odwołanego Przewodnicz cego (fakultatywnie)
- podj cie uchwały w sprawie przyj cia regulaminu odwołania Przewodnicz cego
Rady Miasta Sandomierza;
- powołanie komisji skrutacyjnej;
- głosowanie tajne;
- podj cie uchwały w sprawie odwołania Przewodnicz cego Rady Miasta
Sandomierza
b) punkt 6 – odwołanie Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza;
- przedstawienie wniosku o odwołanie Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta
Sandomierza
- wyst pienia odwoływanych Wiceprzewodnicz cych (fakultatywnie);
- podj cie uchwały w sprawie przyj cia regulaminu odwołania
Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza;
- głosowanie tajne;
- podj cie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta
Sandomierza.
c) punkt 7 – wybór Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza;
- podj cie uchwały w sprawie przyj cia regulaminu wyboru Wiceprzewodnicz cych
Rady Miasta Sandomierza;
- zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta
Sandomierza;
- wyst pienia kandydatów (fakultatywnie)
- głosowanie tajne;
- podj cie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta
Sandomierza.
3) zmiana nazwy punktu 5 na „Wybór Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza” i
zmiana podpunktów tym punkcie na:
- podj cie uchwały w sprawie przyj cia regulaminu wyboru Przewodnicz cego Rady
Miasta Sandomierza;
- zgłaszanie i prezentacja kandydatów na funkcj Przewodnicz cego Rady Miasta
Sandomierza;
- wyst pienia kandydatów (fakultatywnie);
- głosowanie tajne;
- podj cie uchwały w sprawie wyboru Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza.
4) Zmiana kolejno ci punktów porz dku obrad:
a) punktu 6 na 8;
b) punktu 7 na 9;
c) punktu 12 na 10;
d) punktu 13 na 11;”
Ko cz c wypowiedz Pan Janusz Sobolewski poinformował, e projekty
uchwał i regulaminów wprowadzanych na dzisiejsz sesj zostały zaopiniowane przez Radc
prawnego i powielone dla Pa stwa Radnych.
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Nast pnie Pan Janusz Sobolewski powielone projekty uchwał przekazał Panu Marcelemu
Czerwi skiemu – Wiceprzewodnicz cemu Rady Miasta Sandomierza.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta powiedział: ”Chciałem
poinformowa Wysok Rad , e w dniu dzisiejszym obydwaj wiceprzewodnicz cy Rady
zło yli rezygnacj ze swoich funkcji.
Czy kto ma jeszcze uwagi do Porz dku obrad?”
Pan Janusz Sochacki
„Szanowni Pa stwo. Chciałem Pa stwa poinformowa , o czym Pa stwo wiecie (a raczej
przypomnie ), e zło yłem rezygnacj ju jaki czas temu.
Kopi rezygnacji otrzymali cie Pa stwo w Materiałach na sesj i chciałem zwróci uwag
Pa stwa na art. 19 ust. 1 pkt 5 , e w przypadku rezygnacji Przewodnicz cego lub
Wiceprzewodnicz cego - Rada podejmuje uchwał w sprawie przyj cia tej rezygnacji.
W zwi zku z tym miem twierdzi , e zdj cie z Porz dku obrad punktu w Porz dku obrad –
przyj cie mojej rezygnacji lub nie ( to zale y od Pa stwa) – jest naruszeniem prawa .
W zwi zku z tym domagam si , aby w trybie tego artykułu Rada przyj ła moj rezygnacj .”
Pan Jacek Dybus
„Nasz ”.
Pan Janusz Sochacki
Potwierdził, e mówi równie „w imieniu Zast pców”.
Wobec braku dalszych zgłosze Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy
Rady Miasta ogłosił 10-cio minutow przerw i zaprosił na spotkanie Przewodnicz cych
Klubów Radnych do sali przyległej do sali obrad.
Po przerwie Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta wznowił obrady i
poprosił o zabranie głosu Pana Janusza Sobolewskiego.
Pan Janusz Sobolewski
Powiedział: ”No wi c jestem zmuszony podtrzyma zaproponowane zmiany w Porz dku
obrad. Rozmowy, które prowadzili my z Prezydium Rady nie przyniosły adnego efektu.
Zostali my postawieni pod cian , e je eli nie przyjmiemy rezygnacji starego Prezydium
czyli Pana Przewodnicz cego i dwóch Wiceprzewodnicz cych , to wtedy oni zerw sesj .
Dlatego te musimy pozosta przy swoim wniosku, który zaproponowali my. Dzi kuj
bardzo.”
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta ogłosił 10 - cio minutow
przerw .
Po przerwie Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta wznowił obrady i
poprosił o zabranie głosu Pana Jacka Dybusa.
Pan Jacek Dybus
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„Panie Przewodnicz cy, Wysoka Rado. Panie Burmistrzu.
Propozycja jak zło yli Koledzy zostaje przez nas przyj ta.
Prosimy o poprowadzenie tego programu, który został przez Pa stwa zaproponowany.
Robimy to dlatego, eby kto nie pomy lał, e trzymamy si mocno tzw. stołków.
Dlatego, jak powiedziałem propozycj Pa stwa przyjmujemy. Uzgodnili my to ze wszystkimi
Kolegami.”
Pan Janusz Sochacki
Powiedział;
„Pierwsza sprawa - To prosz zanotowa do protokołu, e ja zgłaszałem, informowałem
Pa stwa Radnych o tre ci art. 19 ust. 1 punkt 5 , e Rada powinna przyj moj rezygnacj .
Druga sprawa - nieproceduralna.
Prosz Pa stwa. Wniosek grupy Radnych PiS, SLD, Sandomierskiego Porozumienia Prawicy
i Klubu „Kocham Sandomierz” – i prosz to zapisa ” - e wnioski zgłoszone przez Pana
Burmistrza a dotycz ce spraw merytorycznych, porz dkowania bud etu zdj te z Porz dku
obrad dzisiejszej sesji - wstrzymuj funkcjonowanie Urz du.”
Pan Jacek Dybus
Powiedział:
„Pragn Pa stwa poinformowa , e dzisiaj - przed sesj - obydwaj z Panem Marcelim
Czerwi skim zło yli my rezygnacj ze swojej funkcji.
Liczyli my, e ta rezygnacja zostanie przyj ta. Nie mamy sobie nic do zarzucenia. Wydaje
si , e rozp du nas równie traktuje si obcesowo.
Jest jak jest – Godzimy si na takie potraktowanie. yczymy sukcesów.”
Pan Andrzej Gle
Powiedział: w zwi zku z wypowiedzi w Radiu Kielce:
„Rezygnuj z funkcji Przewodnicz cego Komisji Bud etu i Finansów. Jak ja mam by
przyczyn odwołania Przewodnicz cego Janusza Sochackiego – to dzi kuj Panie
Przewodnicz cy.”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Apeluj c do Pa stwa Radnych o pozostawienie w Porz dku obrad dzisiejszej sesji uchwał
merytorycznych powiedział, mi dzy innymi:
„Nie s to moje wymysły, zale y mi na tym, bo to pozwoli na normalne funkcjonowanie
Miasta – Tym bardziej, e uchwały te były opiniowane przez komisje merytoryczne Rady.
Jak wida doszli cie Pa stwo do consensusu – z czego si bardzo ciesz .
ycie poka e niebawem, e wszystko wróci do normy i Rada b dzie funkcjonowa tak jak do
tej pory. Dzi kuj .”
Pan Janusz Sochacki
„Chciałem powiedzie tak. Pan Burmistrz
consensusu. Przeciwnie - Jest konflikt.

powiedział,

e

jest consensus. Nie ma
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We trzech, z Wiceprzewodnicz cymi, proponowali my nowej Koalicji uspokojenie
sytuacji. Proponowali my, eby przyj
dzisiejszy Porz dek obrad, my dobrowolnie
rezygnujemy. Przyjmujemy Porz dek obrad, Pa stwo przejmuj władz
i Pa stwo
przyjmuj sobie Porz dek obrad kolejnych sesji – tak jak powinno by .
I to proponowali my.
Proponowali my to dlatego, aby nie robi sensacji, eby by konstruktywn opozycj , eby
nie wygłupia si w sprawach proceduralnych.
eby nie szuka problemu - tylko rzetelnie pracowa .
Pa stwo tego nie przyj li. Pa stwo domagaj si upokorzenia nas poprzez nie przyj cie
rezygnacji.
Bo inaczej - jak kto rezygnuje, a inaczej wygl da – jak kto jest odwołany.
I cały problem wła nie w tym. I to trzeba jasno powiedzie .
Pomimo naszej rezygnacji, pomimo przepisu , który mówi, e Rada powinna j przyj Pa stwo domagaj si odwołania nas. – Skoro tak - nie b dziemy blokowa sesji, nie
b dziemy przeszkadza . Szcz
Bo e. Odwołujcie nas. B dziemy tward opozycj .”
Pan Janusz Sobolewski
Poinformował, e na pro b Pana Burmistrza o pozostawienie w Porz dku obrad dzisiejszej
sesji uchwał merytorycznych „Radni zweryfikowali swój wniosek„ i zaproponował ustalenie
Porz dku obrad zawieraj cego cz
uchwał merytorycznych.
Radny zaproponował ustalenie szczegółów podczas przerwy – dla unikni cia ew. pomyłek.
Pan Tadeusz Fra czak
„Panie Przewodnicz cy, ja nie mog zostawi tego bez komentarza co powiedział Pan
Sochacki. Bo ródłem całego zła jeste my my, grupa Radnych.
Pan Przewodnicz cy prosił o zrozumienie i dyktował nam odpowiedni artykuł: Czy Pa ska
rezygnacja powinna by przyj ta, czy nie. Czy mamy na ni głosowa , czy nie. Wnosi o
odwołanie Pana i Pana Zast pców ?
Ja chciałem powiedzie , e nie miał Pan dla nas lito ci, kiedy my trzy razy składali wniosek
o zwołanie sesji nadzwyczajnej. I Pan swoim własnym, wydaje si - subiektywnym ,
wzgl dnym interpretowaniem ustaw - odmówił nam tego prawa.
W pierwszym naszym wniosku
o zwołanie sesji nadzwyczajnej Porz dek obrad
proponowany przez nas był taki sam jak Porz dek obrad I sesji Rady Miasta, na której Pan
Przewodnicz cy był wybrany na Przewodnicz cego.
To był identyczny, dosłownie na 100 % wniosek.
Kiedy Pan zasugerował, e mamy poprawi - wszystko było poprawione.
Pan uznał, e jeszcze ten wniosek jest nie taki jaki jest potrzebny nas o tym informuj c.
Nie podpierał si Pan adn opini prawn - Była to zatem wył cznie Pana decyzja.
Poza tym to Panowie na zebraniu, na którym nas poprosili cie – postawili cie nas pod cian
daj c od nas wycofania wniosku – Bo je eli nie , to Panowie zrywacie sesj , wychodzicie
z sali i nara acie Miasto na 30-dniowe oczekiwanie i na Pa stwa rezygnacj z mocy prawa i
skierowanie do Sandomierskiego Samorz du Komisarza, który spraw si dalej zajmie. No
wiec ja pytam w takim razie: Panowie nie wiecie jakie my my mieli argumenty i nie mo ecie
tego odgadywa .
My my mieli jeden prosty argument, o którym Pa stwa informowali my. Dlatego jest nam
przykro, e Pan Przewodnicz cy Sochacki takie rzeczy na forum Miasta mówi. Dzi kuj
bardzo.”
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Pan Jacek Dybus
„Je eli mo na, to chyba nie tak było.
My my byli na jednym spotkaniu Panie Tadeuszu. Pan Przewodnicz cy przedstawił
wszystkim nam ew. skutki ró nego rodzaju posuni . To była jedna z tych propozycji.
Składamy mandaty lub wychodzimy nie prowadz c sesji. Sesja zostaje zerwana i w tym
momencie wszyscy Radni trac mandaty.”
Radny podkre lił, e w ten sposób Prezydium chciało wyrazi szacunek dla mandatu
Radnego i swój protest przeciwko sposobowi odwołania.
Pan Maciej Skorupa
„Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Nie mo emy tego prowadzi w taki sposób ze wzgl du na
naszych Go ci.”
„Bardzo prosz o przerw .”
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta powiedział, e :
- Nie chce „Komentowa tych rzeczy, bo nie taka moja rola dzisiaj”.
- Poprosił Pana Janusz Sobolewskiego o przedło enie nowej wersji zmian w Porz dku obrad
XXV sesji Rady Miasta.
- Ogłosił - zgodnie z yczeniem – 10 cio minutow przerw .
Po przerwie Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta wznowił obrady i
udzielił głosu Panu Januszowi Sobolewskiemu.
Pan Janusz Sobolewski
Przedstawił propozycj Porz dku obrad z uwzgl dnieniem zmian wprowadzonych wcze niej
oraz wniosku Pana Burmistrza – jak ni ej:
3. Przyj cie porz dku obrad.

4. Podj cie uchwały w sprawie odwołania Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza.
- Przedstawienie wniosku o odwołanie Przewodnicz cego rady Miasta Sandomierza:
- Wyst pienie odwołanego Przewodnicz cego (fakultatywnie)
- Podj cie uchwały w sprawie przyj cia regulaminu odwołania Przewodnicz cego Rady
Miasta Sandomierza;
- Powołanie komisji skrutacyjnej;
- Głosowanie tajne;
- Podj cie uchwały w sprawie odwołania Przewodnicz cego Rady Miasta
Sandomierza
5. Podj cie uchwały w sprawie wyboru Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza:
- Podj cie uchwały w sprawie przyj cia regulaminu wyboru Przewodnicz cego Rady
Miasta
Sandomierza.
- Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na funkcje Przewodnicz cego Rady Miasta
Sandomierza.
- Wyst pienia kandydatów (fakultatywnie).
- Głosowanie tajne.
- Podj cie uchwały w sprawie wyboru Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza.
6. Odwołania Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza;
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- Przedstawienie wniosku o odwołanie Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza
- Wyst pienia odwoływanych Wiceprzewodnicz cych (fakultatywnie);
- Podj cie uchwały w sprawie przyj cia regulaminu odwołania Wiceprzewodnicz cych
Rady Miasta Sandomierza;
- Głosowanie tajne;
- Podj cie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta
Sandomierza.
7. Wybór Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza;
- Podj cie uchwały w sprawie przyj cia regulaminu wyboru Wiceprzewodnicz cych
Rady Miasta Sandomierza;
- Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta
Sandomierza;
- Wyst pienia kandydatów (fakultatywnie)
- Głosowanie tajne;
- Podj cie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta
Sandomierza.

8. Przyj cie protokołów z XXII i XXIV sesji Rady Miasta Sandomierza.
9. Informacja Burmistrza Sandomierza o bie cych sprawach Miasta.
10. Podj cie uchwały w sprawie zaci gni cia po yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizacj projektu „Budowa odcinka
kanalizacji
sanitarnej przy ulicy Krakowskiej w Sandomierzu – Etap II”
(Wniosek Burmistrza
Sandomierza)
11. Podj cie uchwały w zwi zku z przygotowaniami projektu „Uporz dkowanie gospodarki wodno
–
ciekowej na terenie Starego Miasta w Sandomierzu” do realizacji w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)
12. Podj cie uchwały w sprawie okre lenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim –
„Zieleniaku” zlokalizowanym przy ul. Koseły w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza
Sandomierza)
13. Podj cie uchwały w sprawie okre lenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta ,
Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza , w których prowadzona jest
sprzeda . (Wniosek Burmistrza Sandomierza)
14. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Miasta na 2008 rok.
15. Podj cie uchwały zmieniaj cej uchwał w sprawie uchwalenia bud etu Miasta na 2008 rok.
16. Podj cie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu.
17. Podj cie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorz dowego Nr 2
w Sandomierzu.
18. Interpelacje i zapytania Radnych
19. Komunikaty Przewodnicz cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy ró ne.
20. Zamkni cie obrad.

Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza zapytał:
- „ Czy Pa stwo Radni chc głosowa wszystkie zgłoszone poprawki po kolei ?
- Czy te przegłosowa cało
zmian
zaproponowanych przez Pana Janusza
Sobolewskiego ?
„Je eli nie usłysz sprzeciwu b dziemy głosowa wszystkie zmiany an bloc”
Wobec braku sprzeciwu ze strony Pa stwa Radnych Wiceprzewodnicz cy Rady – Pan
Marceli Czerwi ski zapytał: Kto z Pa stwa Radnych jest za przyj ciem Porz dku obrad
dzisiejszej sesji w wersji zaproponowanej przez Pana Janusza Sobolewskiego prosz o
podniesienie r ki lub mandatu ?
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Wynik głosowania: 12 „za”, 8 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.(1 osoba nie
głosowała)
Pan Wiceprzewodnicz cy stwierdził przyj cie przez Rad Miasta Porz dku obrad jak ni ej:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyj cie porz dku obrad.

4. Podj cie uchwały w sprawie odwołania Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza.
- Przedstawienie wniosku o odwołanie Przewodnicz cego rady Miasta Sandomierza:
- Wyst pienie odwołanego Przewodnicz cego (fakultatywnie)
- Podj cie uchwały w sprawie przyj cia regulaminu odwołania Przewodnicz cego Rady
Miasta Sandomierza;
- Powołanie komisji skrutacyjnej;
- Głosowanie tajne;
- Podj cie uchwały w sprawie odwołania Przewodnicz cego Rady Miasta
Sandomierza
5. Podj cie uchwały w sprawie wyboru Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza:
- Podj cie uchwały w sprawie przyj cia regulaminu wyboru Przewodnicz cego Rady
Miasta
Sandomierza.
- Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na funkcje Przewodnicz cego Rady Miasta
Sandomierza.
- Wyst pienia kandydatów (fakultatywnie).
- Głosowanie tajne.
- Podj cie uchwały w sprawie wyboru Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza.
6. Odwołania Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza;
- Przedstawienie wniosku o odwołanie Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza
- Wyst pienia odwoływanych Wiceprzewodnicz cych (fakultatywnie);
- Podj cie uchwały w sprawie przyj cia regulaminu odwołania Wiceprzewodnicz cych
Rady Miasta Sandomierza;
- Głosowanie tajne;
- Podj cie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta
Sandomierza.
7. Wybór Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza;
- Podj cie uchwały w sprawie przyj cia regulaminu wyboru Wiceprzewodnicz cych
Rady Miasta Sandomierza;
- Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta
Sandomierza;
- Wyst pienia kandydatów (fakultatywnie)
- Głosowanie tajne;
- Podj cie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta
Sandomierza.
8. Przyj cie protokołów z XXII i XXIV sesji Rady Miasta Sandomierza.
9. Informacja Burmistrza Sandomierza o bie cych sprawach Miasta.
10. Podj cie uchwały w sprawie zaci gni cia po yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizacj projektu „Budowa odcinka
kanalizacji
sanitarnej przy ulicy Krakowskiej w Sandomierzu – Etap II”
(Wniosek Burmistrza
Sandomierza)
11. Podj cie uchwały w zwi zku z przygotowaniami projektu „Uporz dkowanie gospodarki wodno
–
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ciekowej na terenie Starego Miasta w Sandomierzu” do realizacji w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)
12. Podj cie uchwały w sprawie okre lenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim –
„Zieleniaku” zlokalizowanym przy ul. Koseły w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza
Sandomierza)
13. Podj cie uchwały w sprawie okre lenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta ,
Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza , w których prowadzona jest
sprzeda . (Wniosek Burmistrza Sandomierza)
14. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Miasta na 2008 rok.
15. Podj cie uchwały zmieniaj cej uchwał w sprawie uchwalenia bud etu Miasta na 2008 rok.
16. Podj cie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu.
17. Podj cie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorz dowego Nr 2
w Sandomierzu.
18. Interpelacje i zapytania Radnych
19. Komunikaty Przewodnicz cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy ró ne.
20. Zamkni cie obrad.

Ad. 4
Podj cie uchwały w sprawie odwołania Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta odczytał kolejno punkty,
według których b dzie rozpatrzony punkt 4 Porz dku obrad:
- Przedstawienie wniosku o odwołanie Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza:
- Wyst pienie odwołanego Przewodnicz cego (fakultatywnie)
- Podj cie uchwały w sprawie przyj cia regulaminu odwołania Przewodnicz cego Rady
Miasta Sandomierza;
- Powołanie komisji skrutacyjnej;
- Głosowanie tajne;
- Podj cie uchwały w sprawie odwołania Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza
Pani Sylwia Rybacka
Powiedziała:
„Składam formalny wniosek: W zwi zku z utrat poparcia wi kszo ci Radnych Rady Miasta
Sandomierza wnosz o odwołanie Radnego Janusza Sochackiego z funkcji Przewodnicz cego
Rady.”
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, e :
- Przyjmuj c zaszczytn funkcj Przewodnicz cego Rady Miasta deklarował, e b dzie
przedstawicielem wszystkich Radnych i dopóki formalnie pełni t funkcj nie chce
wypowiada krytycznych słów.
- Zastrzegł sobie mo liwo zabrania głosu po podj ciu uchwały w sprawie odwołania
Przewodnicz cego Rady.
Pan
Marceli
Czerwi ski
–
Wiceprzewodnicz cy
Rady
Miasta:
- Powiedział: „W tej chwili rozdajemy projekt uchwały”
- Odczytał Regulamin odwołania Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza.
Zapytał: Kto z Pa stwa Radnych jest za przyj ciem Regulaminu odwołania
Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza prosz o podniesienie mandatu lub r ki ?
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Wynik głosowania: 12 „za”, „0”przeciw”, 8 „wstrzymuj cych si ”, 1 osoba nie brała udziału
w glosowaniu.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
Sandomierza przyj ła regulamin podejmuj c
Uchwał Nr XXV/215/2008
w sprawie przyj cia regulaminu odwołania radnego Janusza Sochackiego z funkcji
Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta przyst puj c do realizacji
kolejnego podpunktu poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji skrutacyjnej oraz
zaproponował kandydatur Pana Andrzeja Glenia.
Pan Krzysztof Kandefer
Zgłosił trzech kandydatów d o komisji skrutacyjnej: Pana Władysława Tetera, Pana
Wojciecha Czerwca i Pana Roberta Sobieraja „o ile wyra zgod ”.
W zwi zku z brakiem zgody ze strony Pana Roberta Sobieraja oraz Pana Andrzeja Glenia
zgłoszono kolejn kandydatur : Pana Krzysztofa Ni y skiego.
Pan Władysław Teter, Pan Wojciech Czerwiec oraz Pan Krzysztof Ni y ski wyrazili zgod
na
prac w komisji skrutacyjnej.
Z uwagi na brak innych zgłosze Pan Przewodnicz cy obrad poddał pod głosowanie ł czne
proponowany skład Komisji skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia głosowa tajnych
przewidzianych w Porz dku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta Sandomierza oraz na
podstawie wyniku głosowania jawnego (13 „za”, 0 „przeciw”, 5 „wstrzymuj cych si ”, 1
osoba nie brała udziału w głosowaniu) stwierdził, e Rada Miasta powołała Komisj
skrutacyjn w składzie: Pan Wojciech Czerwiec, Pan Krzysztof Ni y ski, Pan Władysław
Teter.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady poprosił komisj skrutacyjn o
przyst pienie do pracy, w tym zgodnie z przyj tym Regulaminem przygotowanie kart do
głosowania i zarz dził 10-cio minutow przerw .
Po zako czeniu przerwy Pan Wiceprzewodnicz cy wznowił obrady i poprosił o zabranie
głosu Przewodnicz cego Komisji skrutacyjnej.
Pan Wojciech Czerwiec powiedział, e Komisja skrutacyjna
- Ukonstytuowała si nast puj co:
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodnicz cy Komisji
Pan Krzysztof Ni y ski – Sekretarz
Pan Władysław Teter – Członek
- Przygotowała urn wyborcz zgodnie z przyj tym Regulaminem.
- Przygotowała i przeliczyła karty do głosowania
- Odczytał tre karty do głosowania, jak ni ej:
Tre

Karty do głosowania

„Karta do głosowania w sprawie odwołania Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza
Pan Janusz Sochacki
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Sandomierz, 01.10.2008 r.”
Nast pnie Komisja skrutacyjna przy pomocy listy obecno ci przeprowadziła głosowanie
tajne: Radni po otrzymaniu karty do głosowania wchodzili do sali przyległej do sali obrad i
dokonywali aktu głosowania wrzucaj c głosy do urny b d cej w centralnym miejscu sali
obrad.
Pan Janusz Sochacki
Powołuj c si na orzecznictwo w tej sprawie odmówił uczestniczenia w głosowaniu
argumentuj c:
- Art. 25a ustawy o samorz dzie gminnym mówi, e „Radny nie mo e bra udziału w
głosowaniu w radzie ani w komisji, je eli dotyczy ono jego interesu prawnego.”
- Gdyby głosowanie było jawne – mógłby bra udział w głosowaniu.
- W przypadku w tpliwo ci nie b dzie podstawy do zaskar enia uchwały.
Jednocze nie Pan Janusz Sochacki powiedział, e podobne w tpliwo ci były w przypadku
wył czenia z glosowania Pana Władysława Tetera kandyduj cego do Fundacji Zdrowia.
”Pan Teter zło ył skarg do Wojewody. Mam odpowiedz Wojewody do Pana Tetra.
Wojewoda przyznał nam w 100 % racj . Wojewoda badał dokumenty: wyja nienia
Przewodnicz cego , protokół z sesji i stwierdził, e nie znajduje naruszenia prawa.”
Pan Tadeusz Fra czak
Zapytał Radc prawnego: Czy Radny mo e głosowa za swoim odwołaniem lub za swoj
kandydatur w przypadku kandydowania na funkcje w Radzie.
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny
Stwierdziła, e „Radny jest zwi zany z prac
głosowania”.

Rady i nie mo na Go wył czy

z takiego

W zwi zku z zako czeniem pracy przez komisj skrutacyjn Pan Marceli Czerwi ski –
Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta poprosił o zabranie głosu Pana Wojciecha Czerwca –
Przewodnicz cego Komisji skrutacyjnej.
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodnicz cy Komisji skrutacyjnej odczytał Protokół komisji
skrutacyjnej ( jak Zał cznik) stwierdzaj cy, e w głosowaniu tajnym 13 osób głosowało „za”
odwołaniem, 7 osób było ”przeciw” ( jednocze nie podkre laj c, e Pan Janusz Sochacki nie
brał udziału w głosowaniu).
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta poprosił o zabranie głosu Pana
Janusza Sochackiego.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział:
- „Szanowni Pa stwo. Przez dwa lata byłem Przewodnicz cym Rady Miasta Sandomierza.
Był to dla mnie ogromny zaszczyt.
By mo e to ci ka, a mo e za ci ka - jak Pa stwo ocenili - funkcja.
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Chciałbym w zwi zku z moim odwołaniem, podzi kowa Kolegom Wiceprzewodnicz cym:
Przepraszam Was , bo wygl da na to, e zarzuty s do mnie a Was odwołuj ..
Chciałem podzi kowa Panu Burmistrzowi za dobr współprac .
Bardzo dobrze współpracowało mi si z biurem Rady – w szczególno ci z Pani Jadzi .
Dzi kuj pi knie za współprac .”
Kontynuuj c wypowiedz Pan Janusz Sochacki stwierdził, e
- Prawie wszystkie uchwały podj te podczas przewodniczenia Radzie zostały przez
Wojewod uznane za zgodne z prawem.
- Uwa a, i jest to pocz tek kampanii wyborczej.
- Obecn zmian traktuje jako „upartyjnienie Samorz du”.
„Próbowali my Prosz Pa stwa, jako dotychczasowa koalicja rz dz ca, współpracowa ze
wszystkimi, absolutnie ze wszystkimi. Ba, dochodziło nawet do organizowania
nieformalnych spotka , ognisk. Po to, aby wspólnie rz dzi . Okazuje si , e nie była to
metoda skuteczna.”
„Niektórzy próbuj nas dzieli na: młodzi, starzy, do wiadczeni, neofici.
Do tej pory rz dzili praktycznie ludzie, którzy startowali bez szyldów politycznych.
Startowali z programem gospodarczym, z programem dla Mieszka ców.
Wyrywa si dla sensacji władz sił – Chocia my, jako prezydium, starali my si w
sposób bezkonfliktowy, przede wszystkim bez sensacji, odda władz - tej władzy nie
chciano od nas przyj .”
„Zarzuca mi si prowadzenie obrad w sposób despotyczny. By mo e post powałem w
sposób despotyczny, gdy o tym mówi Statut w sposób szczegółowy: Przewodnicz cy Rady
czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwi zło ci wyst pie Radnych oraz innych osób.
Przewodnicz cy mo e czyni Radnym uwagi dot. Tematu, formy i trwania wyst pie itd. w
szczególnych przypadkach mo e odebra głos
I ja Prosz Pa stwa to robiłem. Nic wi cej. Nie naruszyłem
adnego przepisu, a w
szczególno ci nie naruszyłem Statutu Miasta Sandomierza. Nie mam sobie nic do zarzucenia.
Dzi kuj wszystkim z którymi współpracowałem. ycz im wszystkiego najlepszego.”
Ko cz c wypowiedz Pan Janusz Sochacki powiedział, e je eli styl, który
prezentuje niektórzy okre laj jako arogancki i bezceremonialny , to nic si nie zmieni, bo
„Nadal taki b d ”.
Pan Władysław Teter
Powiedział, e
- Nie składał skargi, tylko pismo do Wojewody.
- Art. 25a jest ró nie interpretowany.
- W odpowiedzi Wojewoda napisał, e nie stwierdził „ra cego naruszenia prawa”.
- „Nie powstała adna egzotyczna koalicja, bo równie egzotyczna była ju wcze niej.
adna nowo .”
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta poprosił o przeczytanie projektu
uchwały w sprawie odwołania Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta przeczytał projektu uchwały w
sprawie odwołania Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza.
Nast pnie Pan Wiceprzewodnicz cy poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w
sprawie odwołania Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza i na podstawie wyników
głosowania
( 12 „za”, 7 „przeciw”, osoba „wstrzymała si ” od głosu) stwierdził podj cie przez Rad
Miasta Sandomierza
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Uchwały Nr XXV/216/2008
w sprawie odwołania Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza
Ad. 5.
Podj cie uchwały w sprawie wyboru Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza:
Przechodz c
do nast pnego punktu Porz dku obrad Pan Marceli Czerwi ski –
Wiceprzewodnicz cy Rady przypomniał, e Regulamin wyboru Przewodnicz cego Rady
Pa stwo Radni otrzymali w materiałach na sesj i „O ile nie usłyszy sprzeciwu Regulamin
nie b dzie czytany”.
Wobec braku sprzeciwu Pan Wiceprzewodnicz cy zapytał :Kto z Pa stwa Kole anek i
Kolegów Radnych jest za przyj ciem Regulaminu wyboru Przewodnicz cego Rady Miasta ?
Wynik glosowania: 12 „za”, 8 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu, 1 osoba nie brała
udziału w głosowaniu.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
Sandomierza podj ła
Uchwał Nr XXV/217/2008
w sprawie przyj cia regulaminu wyboru Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza.
Nast pnie Pan Wiceprzewodnicz cy zarz dził zgłaszanie kandydatów na Przewodnicz cego
Rady Miasta Sandomierza.
Pan Maciej Skorupa
Powiedział:
„Panowie Przewodnicz cy , Wysoka Rado, Szanowni Pa stwo .Chciałem zgłosi na
Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza osob , która na to zasługuje – Jest to Pan
Tadeusz Fra czak”
Pan Jacek Dybus
Powiedział:
”Panie Przewodnicz cy, Wysoka Rado, Szanowni Pa stwo. Mam zaszczyt zgłosi
kandydatur na Przewodnicz cego Rady Miasta Człowieka, którego znamy, szanujemy.
Człowieka , który swoj szczero ci rozbraja, który potrafi współpracowa z lud mi – Jest to
Pan Marceli Czerwi ski.”
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta zapytał;
- Czy kto chciałby jeszcze zgłosi kandydata na Przewodnicz cego Rady Miasta
Sandomierza? – Brak zgłosze .
- Czy Pan Tadeusz Fra czak wyra a zgod na kandydowanie ?
Nast pnie Pan Wiceprzewodnicz cy poprosił o zabranie głosu Pana Tadeusza Fra czaka
„W ramach prezentacji”.
Pan Tadeusz Fra czak
Powiedział:
„Panie Przewodnicz cy. Chciałem z tej swojej prezentacji zrezygnowa , poniewa ju dzisiaj
zbyt wiele rzeczy powiedziałem i poddaje si pod Pa stwa ocen .”
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Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta powiedział: „Pozwol sobie
udzieli głosu. Chciałem powiedzie kilka zda .
W Radzie Miasta jestem ju 10 lat .Przez te 10 lat opu ciłem jedn sesj i jedn komisj .
Cztery lata byłem Wiceprzewodnicz cym Rady Powiatu Sandomierskiego w najci szym
okresie. Jestem człowiekiem, który jest w stanie doprowadzi do pojednania obydwu stron –
tak jak to robiłem przez 25 lat kieruj c organizacjami tutaj w Sandomierzu.
Jestem człowiekiem , który potrafi współpracowa i z władzami wieckimi i z Ko ciołem.
Przez lata nikt nie mo e powiedzie złego słowa na mnie.
Zaszczytem było dla mnie , kiedy w tym roku Prezydent Lech Kaczy ski odznaczył mnie
Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalno społeczn .
Za działalno w sporcie zostałem odznaczony najwy szym odznaczeniem – Złot Odznak
przez Ministra Drzewieckiego.
Wielokrotnie z ramienia Prezydium reprezentowałem 21 radnych, a czasem nawet i 42 (bo
jeszcze powiatowych) co miało odbicie w mediach, którym dzi kuj zawsze za to.
Nikt mi w yciu nie napluł w twarz.
Ko cz c wypowiedz Pan Marceli Czerwi ski zapewnił, e jest „Człowiekiem, który nie
dzieli ludzi w Radzie na opozycj i koalicj , i e „B dzie współpracował ze wszystkimi.”
Nast pnie Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta przypomniał, e:
- Zasady głosowania s okre lone w przyj tym regulaminie.
- Zadaniem Komisji skrutacyjnej jest:
- Przygotowanie kart do głosowania a nazwiskami kandydatów.
- Przeprowadzenie głosowania i nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem
- Obliczenie głosów i sporz dzenie protokołu z głosowania
- Ogłoszenie wyników głosowania
Wiceprzewodnicz cy Rady – Pan Marceli Czerwi ski poprosił Komisje skrutacyjn o
przyst pienie do pracy, w tym przygotowanie kart do głosowania, oraz zarz dził 10-cio
minutow przerw .
Po zako czeniu przerwy Pan Wiceprzewodnicz cy wznowił obrady i poprosił o zabranie
głosu Pana Wojciecha Czerwca – Przewodnicz cego Komisji skrutacyjnej.
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodnicz cy Komisji skrutacyjnej odczytał tre karty do
głosowania oraz po przeliczeniu
stwierdził, e zostało przygotowanych 21 kart do
głosowania w sprawie wyboru Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza.
Tre

Karty do głosowania

„Karta do głosowania w sprawie wyboru Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza
1. Pan Marceli Czerwi ski
2. Pan Tadeusz Fra czak
Sandomierz, 01.10.2008 r. „
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 głosowanie wrzucaj c głosy do urny b d cej w centralnym miejscu sali obrad.
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Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta obrad ogłosił przerw na czas
liczenia głosów , a po zgłoszeniu przez Komisj skrutacyjn faktu zako czenia tych
czynno ci wznowił obrady.
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodnicz cy Komisji skrutacyjnej odczytał Protokół komisji
skrutacyjnej - (jak Zał cznik) stwierdzaj cy, e w wyniku głosowania tajnego
Pan Marceli Czerwi ski uzyskał 7 głosów „za”
Pan Tadeusz Fra czak uzyskał 12 głosów „za”
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta na podstawie
wyniku głosowania tajnego stwierdził wybór Pana Tadeusza Fra czaka na Przewodnicz cego
Rady Miasta Sandomierza.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie
wyboru Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta poddał pod głosowanie jawne
projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodnicz cego Rady Miasta (14 „za”, 3 „przeciw”, 3
osoby „wstrzymały si ” od głosu) i stwierdził podj cie przez Rad Miasta
Uchwały Nr XXV/218/2008
w sprawie wyboru Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta zło ył gratulacje Panu
Tadeuszowi Fra czakowi - Przewodnicz cemu Rady Miasta Sandomierza oraz przekazał
dalsze prowadzenie obrad.
Pan Tadeusz Fra czak – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Powiedział:
„Chciałbym podzi kowa
wszystkim Pa stwu, którzy
oddali na mnie głos.
Chciałbym równie podzi kowa Panu Marcelemu Czerwi skiemu za odwag i za to, e
postanowił uczestniczy w tym wy cigu.
Ja chciałbym ze swej strony powiedzie , e przyjmuje ten obowi zek
z wielk
odpowiedzialno ci .
I nie chciałbym si ograniczy tylko do reprezentowania tylko 21 radnych – czy 42 radnych
jak Pan Przewodnicz cy Czerwi ski mówił, ze reprezentował.
Ale chciałbym reprezentowa Mieszka ców Sandomierza i to najbardziej temu b dzie
przy wieca .
Nie oczekuj od tej pracy jaki szczególnych zaszczytów.
Z najwi ksz staranno ci i najwi kszym zaszczytem chciałbym pracowa dla Mieszka ców
Sandomierza.
I obiecuj , e b d dla ka dego z Pa stwa, jak i dla ka dego z Mieszka ców dost pny.
Dzi kuj bardzo.”
Nast pnie, w zwi zku z opini Radcy prawnego Urz du – Pani Teresy Prokopowicz,
Pan Tadeusz Fra czak – Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o dalsze prowadzenie sesji
Pana Marcelego Czerwi skiego – Wiceprzewodnicz cego Rady Miasta.
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Ad. 6.
Podj cie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta
Sandomierza.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta poprosił o przedstawienie
wniosku w sprawie odwołania Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza.
Pani Agnieszka Fra czak
Powiedziała:
„Wnosz o odwołanie Pana Marcelego Czerwi skiego i Pana Jacka Dybusa z funkcji
Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza.”
Wyst pienia odwoływanych Wiceprzewodnicz cych
Pan Jacek Dybus
Powiedział, mi dzy innymi, e:
- Nauczył si , aby nie ufa ludziom, bo „Cios zadany w plecy boli najbardziej”.
- Nadal b dzie pracował z oddaniem dla Wyborców w swoim Okr gu, dla Sandomierza –
„B d si starał pomaga drugim. Dzi kuje serdecznie.” – zako czył wypowiedz Pan Jacek
Dybus.
Pan Marceli Czerwi ski - Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta powiedział, e :
- Jako Wiceprzewodnicz cy Rady „Nie ma sobie nic do zarzucenia”.
- Zawiódł si na wielu ludziach, którzy „Nie wiem dlaczego si ode mnie odwrócili”.
- Ma „Pewien dokument”, który „Opublikuje w odpowiednim czasie”.
- „Temu Miastu oddałem serce, oddałem wszystko. I w dalszym ci gu b d pracował dla
moich wyborców, dla całego miasta.”
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady przyst pił do przyj cia regulaminu
odwołania
Wiceprzewodnicz cych
Rady
Miasta
Sandomierza:
- Kto z Pa stwa Radnych jest za podj ciem uchwały w sprawie przyj cia regulaminu
odwołania Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza ?
Wynik głosowania:12 „za”, 7 „przeciw”, 1 głos „wstrzymuj cy si ”.
- I stwierdził, e Rada Miasta podj ła
Uchwał Nr XXV/219/2008
w sprawie przyj cia regulaminu odwołania Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta
Sandomierza
Wiceprzewodnicz cy Rady – Pan Marceli Czerwi ski poprosił Komisj skrutacyjn , aby
zgodnie z przyj tym Regulaminem przyst piła do pracy (w tym: przygotowanie kart do
głosowania), oraz zarz dził 10-cio minutow przerw .
Po zako czeniu przerwy Pan Wiceprzewodnicz cy wznowił obrady i poprosił o zabranie
głosu Pana Wojciecha Czerwca – Przewodnicz cego Komisji skrutacyjnej.
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Pan Wojciech Czerwiec – Przewodnicz cy Komisji skrutacyjnej odczytał tre karty do
głosowania oraz po przeliczeniu
stwierdził, e zostało przygotowanych 21 kart do
głosowania
w sprawie odwołania Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza
Tre

Karty do głosowania

„Karta do głosowania
Sandomierza

w sprawie odwołania

Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta

1. Pan Marceli Czerwi ski
2. Pan Jacek Dybus
Sandomierz, 01.10.2008 r. „
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 głosowanie wrzucaj c głosy do urny b d cej w centralnym miejscu sali obrad.(urna
została uprzednio zapiecz towana – zgodnie z przyj tym regulaminem)
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta obrad ogłosił przerw na czas
liczenia głosów , a po zgłoszeniu przez Komisj skrutacyjn faktu zako czenia tych
czynno ci wznowił obrady.
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodnicz cy Komisji skrutacyjnej odczytał Protokół komisji
skrutacyjnej - jak Zał cznik.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta na podstawie wyniku
głosowania tajnego stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza odwołała Pana Marcelego
Czerwi skiego i Pana Jacka Dybusa z funkcji Wiceprzewodnicz cego Rady Miasta
Sandomierza.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie
odwołania Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta poddał pod głosowanie jawne
projekt uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta (12 „za”, 8
„przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) i
stwierdził podj cie przez Rad Miasta
Uchwały Nr XXV/220/2008
w sprawie odwołania Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza
Ad. 7

Wybór Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza

Pan Marceli Czerwi ski przyst pił do przyj cia regulaminu wyboru Wiceprzewodnicz cych
Rady
Miasta
Sandomierza:
Kto z Pa stwa Radnych jest za podj ciem uchwały w sprawie przyj cia regulaminu wyboru
Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza ?
Wynik głosowania:14 „za”, 6 „przeciw”, 1 głos „wstrzymuj cy si ”.
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I stwierdził, e Rada Miasta podj ła
Uchwał Nr XXV/221/2008
w sprawie przyj cia regulaminu wyboru
Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta
Sandomierza
Pan Marceli Czerwi ski poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodnicz cych Rady
Miasta Sandomierza.
Pan Mirosław Czaja
Powiedział: ”Panie Przewodnicz cy, Panie Burmistrzu, Szanowni Pa stwo. Zgłaszam
kandydatur Pana Krzysztofa Kandefera na stanowisko Wiceprzewodnicz cego Rady Miasta.
Krzysztof Kandefer jest Członkiem trzech komisji, w tym Wiceprzewodnicz cym Komisji
Polityki Mieszkaniowej. Mam tam okazj współpracowa z Nim i tam dał si pozna jako
zaanga owany i merytoryczny radny.
My l , e mogli my usłysze Jego pełne i wywa one wypowiedzi na sesjach Rady Miasta.
Jest Człowiekiem umiarkowanym. My l , e b dzie mógł współpracowa z cał Rad .”
Pan Michał Saracen
Powiedział: ”Szanowni Pa stwo, Panie Burmistrzu. Chciałbym zgłosi
Skorup .
Jest przede wszystkim człowiekiem, jak dla mnie, bardzo uczciwym.
I dla mnie to jest najwa niejsze. Dzi kuj .”

Pana Macieja

Pan Marceli Czerwi ski zapytał: Czy s dalsze zgłoszenia ?
Wobec braku zgłosze , Pan Wiceprzewodnicz cy zamkn ł list kandydatów i poprosił o
„prezentacj Kandydatów”
Pan Macie Skorupa
Powiedział, e:
- Rezygnuje z wyst pienia.
- Jest Radnym od 6 lat.
- Uwa a, i „ Dał si pozna z dobrej strony”.
Pan Krzysztof Kandefer
Powiedział: „Zgadzam si na kandydowanie na funkcj
wiceprzewodnicz cego Rady
Miasta. Jestem radnym I kadencj .
Mam nadzieje, e je eli zostan wybrany przez Szanown Rad b d mógł spełnia swoje
obowi zki uczciwie i sumiennie.
I prosz o głos.
Mam nadzieje , e wszystkich Pa stwa Radnych i Mieszka ców Sandomierza swoj postaw
nie zawiod . Dzi kuj .
Pan Janusz Sochacki
Zapytał Kandydatów o przynale no

partyjn .
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Pan Krzysztof Kandefer
Powiedział: „Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwo ci od 2001 roku. Jest to moja pierwsza
i mam nadziej ostatnia partia. Zapisałem si do Prawa i Sprawiedliwo ci w roku 2001 kiedy
si ono tworzyło, kiedy przekroczyło 5-cio % próg, kiedy liczyło 30 czy 40 posłów.
I zapisałem si tam tylko i wył cznie z przekonania – Nie z my l , e ta Partia b dzie kiedy
rz dziła.
Tak si akurat zło yło – To było tylko i wył cznie moje przekonanie i te przekonania s do
dzi i jestem z nich dumny.”
Pan Maciej Skorupa
Powiedział: „W 1999 roku zapisałem si do SLD. Uwa am, e wybór był jak najbardziej
słuszny.
Nie uczestnicz czynnie w pracach partii. Nie płac składek. Nie wiem czy jestem nadal
członkiem, poniewa nie zło yłem legitymacji i nie uwa am, eby to było wskazane.
Nie wstydz si tego panie Przewodnicz cy i te jestem z tego dumny.
Do wyborów – w tej kadencji – startowałem z listy „Kocham Sandomierz”. Jest to blok
bezpartyjny składaj cy si z ludzi z ró nych partii.
Z ludzi, którzy chc co dobrego, co m drego pokaza .”
Pan Marceli Czerwi ski zwracaj c si do Pana Krzysztofa Kandefera powiedział, mi dzy
innymi: ”Jak udziela si wywiadu do mediów, to prosz nie kłama i mówi prawd – I e
te w ród tej dwunastki znajduj si radni z du ym sta em w Radzie: siedz cy tu koło mnie
Tadeusz Fra czak, nie b d wymieniał Agnieszki Fra czak, Władek Teter, no nie b d
wymieniał.
Trzeba mówi prawd . I o to bardzo prosz na drugi raz. Bo to nie jest w porz dku w
stosunku do nas. A media te chc by wiarygodne. I przepraszam za komentarz.”
Pan Krzysztof Kandefer
Powiedział: ”Ja tylko ad vocem. Nie odezwałbym si , ale zabolało mnie słowo kłamstwo.
Panie Przewodnicz cy , to nie było adne kłamstwo. Ja miałem na my li grup Radnych
szerszym tego słowa znaczeniu, bo pierwszy raz Radnym jest Kolega Marek Chru ciel,
Kolega Krzysztof Ni y ski. Tak e to nie było adne kłamstwo – To było moje spostrze enie i
uwa am, e jak najbardziej trafne.
I mog Panu powiedzie , e w swoim yciu trzymam si takiej zasady, e nie kłami .”
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, e wypowiadaj c si w radiu Pan Krzysztof Kandefer skłamał.
Pan Krzysztof Kandefer
Powiedział: „Nie skłamałem Panie Przewodnicz cy. Prosz
momencie?”

mi powiedzie : W którym

Pan Janusz Sochacki
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Powiedział:
”Wczoraj w Radiu Kielce puszczano moj wypowiedz z konferencji prasowej, podczas której
mówiłem, e domagali cie si Pa stwo stanowisk – w szczególno ci Pan – stanowisk w
Radzie Fundacji Zdrowia.
To powiedziałem i to podtrzymuj .
I publicznie o wiadczam, e to prawda.”
Pan Krzysztof Kandefer
Powiedział:” Panie Przewodnicz cy jest mi bardzo ci ko słysze te słowa. Nie
spodziewałem si tych słów , naprawd .
I powiem tak: Nie domagali my si tych miejsc w Radzie Fundacji i Pan kłamie w tym
momencie. Nie domagali my si .
Ja tylko stwierdziłem, e le post pili cie nie wskazuj c innych Radnych do udziału.
Tak e wypraszam sobie.”
Pan Janusz Sobolewski
Powiedział, e nie słyszał, aby Pan Maciej Skorupa wyraził zgod na kandydowanie na
stanowisko Wiceprzewodnicz cego Rady Miasta
Pan Maciej Skorupa
Powiedział: „Oczywi cie wyra am zgod .”
Pan Zbigniew Puławski – Mieszkaniec Sandomierza
Zapytał Kandydatów na Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza: ”Co Panowie
chcieliby cie zmieni w jako ci, w funkcjonowaniu Rady ? Jakie najistotniejsze sprawy
według Was powinny by podj te ?”
W dalszej cz ci wypowiedzi Pan Zbigniew Puławski stwierdził, e ”Sandomierz stoi w
miejscu. Nie ma tego rozwoju, który powinien by .”
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, e b dzie chciał:
- „ eby nie było dziwnych rozda , załatwia . Ten miał by , ten miał wej , ten miał nie
wej .”
- „Przede wszystkim wypełnia lubowanie.”
- „Z godno ci wypełnia mandat radnego.”
Pan Zenon Pa – Mieszkaniec Sandomierza
Powiedział, mi dzy innymi, e
- „Zarzucacie kłamstwo Koledze Kandeferowi, a wy kłamiecie przez 2,5 roku.
I wy miecie człowiekowi uczciwemu, którego znam naprawd bardzo długo – zarzucacie mu
kłamstwo. Przecie to jest paranoja. Zarzucajcie kłamstwo tym, którzy kłami faktycznie, a
na to s dowody, itd., czyny.”
- Wszystko co przez 1,5 roku pisze Pan Burmistrz „Oparte jest na kłamstwie”.
-„ 6 wrze nia Urz d otrzymał pismo nakazuj ce usuni cie znaku zakazu wjazdu na Stare

21

Miasto i brak efektu”.
Mówca zapytał: Kiedy b dzie przestrzegane prawo i ludzie niepełnosprawni b d mogli
wje d a na Starówk ?
Pan Andrzej Fornalski

- Mieszkaniec Sandomierza

- Jako Mieszkaniec Starego Miasta p rosi, by nowi Panowie Przewodnicz cy tworzyli prawo
przyjazne dla ludzi – Głos w sprawie wjazdu na Starówk .
- Uwa a, e „Burmistrz nie jest ponad wszystkich - To te człowiek i powinien słucha
Rady.”
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
- Zamkn ł dyskusj .
- Poinformował, e podczas dyskusji zostały przygotowane karty do głosowania tajnego.
- Ogłosił przyst pienie do przeprowadzenia głosowania tajnego.
- Poinformował, e uzyskał pozwolenie od Członków Komisji skrutacyjnej zgod , aby
podczas aktu liczenia głosów Rada rozpatrzyła punkt 9 Porz dku obrad: Informacja
Burmistrza o bie cych sprawach Miasta.
Prowadz cy obrady – Pan Marceli Czerwi ski poprosił Komisj skrutacyjn , aby zgodnie z
przyj tym Regulaminem, przyst piła do pracy i poprosił o zabranie głosu Pana Wojciecha
Czerwca – Przewodnicz cego Komisji skrutacyjnej.
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodnicz cy Komisji skrutacyjnej odczytał tre karty do
głosowania oraz po przeliczeniu
stwierdził, e zostało przygotowanych 21 kart do
głosowania
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza
Tre

Karty do głosowania

„Karta do głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza
1. Pan Krzysztof Kandefer
2. Pan Maciej Skorupa
Sandomierz, 01.10.2008 r. „
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 głosowanie wrzucaj c głosy do urny b d cej w centralnym miejscu sali obrad.(urna
została uprzednio zapiecz towana – zgodnie z przyj tym regulaminem)
Prowadz cy obrady - Pan Marceli Czerwi ski , zgodnie z zapowiedzi , przyst pił do
realizacji Punktu 9 Porz dku obrad – Informacja Burmistrza o bie cych sprawach Miasta.
Ad. 9

Informacja Burmistrza Sandomierza o bie cych sprawach Miasta.

Pan Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza przedstawił:
Informacj o bie cych sprawach Miasta w okresie od 20.08.2008 r. do 30 wrze nia
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2008 r.
Wydano 18 Zarz dze Burmistrza Miasta
Z zakresu Referat Kontroli i Audytu Wewn trznego:
1. Przeprowadzono kontrol problemow w zakresie realizacji procedur zaci ganiu
zobowi za finansowych, dokonywania wydatków oraz celowo ci dokonywanych
wydatków, w zakresie 5% stosownie do zapisów art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych w nast puj cych jednostkach organizacyjnych:
Szkoła Podstawowa Nr 2,
Szkoła Podstawowa Nr 3.
2. Przeprowadzono kontrol problemow w zakresie prawidłowo ci wykorzystania
dotacji celowych przekazanych w 2007 r. z bud etu Miasta Sandomierza, dla
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
Zwi zek Harcerstwa Polskiego – Hufiec im. Ziemi Sandomierskiej,
Towarzystwo Naukowe Sandomierskie,
Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego
Z zakresu Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego:
1.

Rozpocz te zostały roboty na zadaniach:
• Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4
• Budowa skate parku przy ul. Baczy skiego.

2.

Podpisana umowa na wykonanie zada :
•Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Powi le.
• II etap przebudowy stadionu sportowego .

3.

Rozstrzygni ty został przetarg na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Krakowskiej – II etap – umowa w trakcie podpisywania.

4.
5.

Przeprowadzane s przegl dy gwarancyjne zada wykonanych w latach ubiegłych.
Przygotowywane s

dokumenty pod przyszłe inwestycje planowane do realizacji

w 2008r
Z zakresu Wydziału Nadzoru Komunalnego:
1. Wykonano prace zwi zane z czyszczeniem rowów odwadniaj cych znajduj cych si na
terenie miasta.
2. Wykonano prace zwi zane z dobudow o wietlenia ul. Słonecznej.
3. Wykonano remont Miejskiej Biblioteki Publicznej (filia nr 1) przy ul. A. Krajowej 5a.
4. Zakupiono kontenery o pojemno ci 20m3 słu ce do opró niania pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów.
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5.
6.
7.
8.

Zakupiono urz dzenia do zabaw na place zabaw znajduj ce si na terenie miasta.
Wykonano iluminacj pomnika Jana Pawła II.
Wykonano iluminacj budynku przy Pl. Poniatowskiego 1.
Rozpocz to prace zwi zane z wykonaniem ci gu pieszego od schodków biegn cych od ul.
Browarnej do ul. wirki i Wigury
9. Rozpocz to prace zwi zane z wykonaniem chodnika oraz parkingów przy ul. Błonie
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bie co.
Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami:
1. W zakresie podziałów nieruchomo ci i spraw wieczysto-ksi gowych:
- wydano 6 decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomo ci na wniosek
wła cicieli gruntów, oraz 1 decyzje z urz du,
- wyst piono do S du Rejonowego z 24 wnioskami o wpis do ksi g wieczysty
Gminy Sandomierz za wła ciciela nieruchomo ci.
2. W zakresie obrotu nieruchomo ciami:
- zawarto umow notarialn nabycia nieruchomo ci przy Placu Poniatowskiego 1,
3. Aktualizacja opłat za u ytkowanie wieczyste:
- wydano 105 wypowiedze dotychczasowych opłat i ustalenia nowej wysoko ci opłat
za u ytkowanie wieczyste przez wła cicieli lokali wyodr bnionych z budynków
Spółdzielni.
2. W zakresie dzier awy nieruchomo ci:
- wystawiono 65 faktur VAT dot. opłaty czynszu,
- zawarto 3 umowy dzier awy gruntu pod działalno , oraz rozwi zano 1 umow
dzier awy.
Z zakresu Wydziału Edukacji Kultury i Sportu:
Kultura
1. 23.08. - 24.08.2008 r. - „XVIII Festiwal Muzyka w Sandomierzu – koncerty:
Sandomierska Noc Jazzowa” oraz „Wirtuozi Kameralistyki Od Vivaldiego do
Chopina” - festiwal muzyki klasycznej, miejsce: dziedziniec klasztoru oo.
Dominikanów i Sala Rycerska Zamku,
2. 28.08 - 30.08.2008 r. - „XVIII Festiwal Muzyka w Sandomierzu – koncerty:
Mrozek Klezmer Project, Maciej Zembaty - Przeboje Leonarda Cohena oraz
Opera na Zamku: Stanisław Moniuszko - Straszny Dwór - festiwal muzyki
klasycznej, miejsce: Dziedziniec Zamku,
3. 31.08.2008 r. - Festyn „Po egnanie wakacji” - impreza plenerowa, konkursy dla
dzieci i młodzie y ,wyst p zespołów: „Niemiła Niespodzianka”, „Red Bridge” oraz
„Sztywny Pal Azji”, miejsce: Rynek Starego Miasta,
4. 01.09.2008 r. - „69. rocznica wybuchu II wojny wiatowej” - uroczysto zwi zana
z obchodami rocznicy wybuchu II wojny wiatowej, miejsce: cmentarz katedralny,
5. 04.09.2008 r. - Audycja „Polska na ywo” - Polskie Radio Program 3 - audycja
radiowa podczas której mo na było wysłucha informacji na temat wyj tkowych
walorów Sandomierza, miejsce: Rynek Starego Miasta,
6. 07.09.2008 r. - Spotkania z muzyk i filmem” – wyst p zespołów: „The Crew” oraz
„Blaze Band”, miejsce: Rynek Starego Miasta,
7. 14.09. - 20.09.2008 r. - „Festiwal Łagodno ci - Bezalkoholowa uczta z piosenk ” wyst p zespołów: „Sklep z Ptasimi Piórami” oraz „Pilar”, miejsce: Sala Rycerska
Zamku oraz Sala Kameralna Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej,
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8. 14.09.2008 r. - „Harcerski Start” w Sandomierzu - impreza plenerowa z okazji zlotu
harcerzy, w wydarzeniu wzi ło udział ponad 150 zuchów, harcerzy i instruktorów, miejsce:
Park Piszczele,
9. 14.09.2008 r. - „VII Ogólnopolski Dzie Solidarno ci z Osobami Chorymi Psychicznie” wernisa wystawy malarstwa osób po kryzysach psychicznych w Galerii „Przykrótkiej”,
projekcje filmowe, spotkanie z lekarzem psychiatr oraz koncert plenerowy zespołu „Nocna
Zmiana Bluesa”, miejsce: Rynek Starego Miasta,
10. 14.09.2008 r. - „Promocja zdrowego trybu ycia poprzez sport i rekreacj ” - festyn
rekreacyjno – sportowy, podczas imprezy uczestnicy sprawdzali swoje siły w terenowym
rajdzie rowerowym, wyst p zespołu „Bananas Band”, miejsce: Park Piszczele,
11. 17.09.2008 r. - „ wi to Zwi zku Sybiraków” - uroczysto patriotyczna przed pomnikiem
Ofiar Zbrodni Katy skiej, miejsce: cmentarz katedralny,
12. 20.09.2008 r. - „ wiaty - wystawa fotografii" – wernisa wystawy pt.: „ wiaty” Anny
Kondek, miejsce: Galeria „Przykrótka” przy Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej,
13. 20.09.2008 r. - „Przedstawienie młodych aktorów z sandomierskiego OAK ” - spektakl
pt.: „Eskejp”, miejsce: O rodku Akcji Kulturalnej,
14. 22.09.2008 r. - „Europejski Dzie Bez Samochodu” - impreza ekologiczna, organizowanie
konkursów rekreacyjnych, miejsce: Park Piszczele,
Sport
1. 29.08.2008 r. - wi tokrzyska Spartakiada rodowiskowych Domów Samopomocy zawody zorganizowane dla rodowiskowych Domów Samopomocy, w imprezie wzi ło udział
21 o rodków, miejsce: hala widowiskowo – sportowa MOSiR.
2. 03.09.2008 r. - Wznowione treningi karate dla dzieci, młodzie y i dorosłych - zaj cia
sportowe z karate, miejsce: siedzibie Sandomierskiego Klubu Karate na hali sportowej
MOSiR oraz w sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 1,
3. 13-14.09.2008 r. - Ogólnopolskie Spotkanie Posiadaczy i Miło ników Samochodów Marki
„Jaguar” - zlot miło ników samochodów marki „Jaguar”, odbył si pokaz Teatru Ognia
„Salamandra”, spotkanie z go ciem specjalnym - aktorem Bartoszem ukowskim, miejsce:
Rynek Starego Miasta.
O wiata
Rozpocz cie nowego roku szkolnego 2008 / 2009 było szczególnie wa ne dla
pierwszoklasistów. We wszystkich szkołach podstawowych odbyły si uroczyste pasowania
na uczniów. Podczas spotka z „pierwszakami” Burmistrz Sandomierza przekazał uczniom
ksi ki pt. „Sandomierz i zabytkowe s siedztwo”.
I. REFERAT PODATKÓW I OPŁAT
1. Wezwano 143 podatników, którzy nie zło yli deklaracji / informacji wysłano wezwania do
dokonania tej czynno ci.
2. Wobec 6 podatników wszcz to post powanie podatkowe w sprawie okre lenia wysoko ci
zobowi zania podatkowego.
3. Sporz dzono 128 decyzji w sprawie ustalenia zobowi zania podatkowego na 2008 rok
4. Sporz dzono 7 decyzji w sprawie okre lenia wysoko ci zobowi zania podatkowego

5. Sporz dzono 10 postanowienia o przerachowaniu wpłaty na poczet bie cych zobowi za
podatkowych

6. Sporz dzono 4 decyzje w sprawie zwrotu opłaty skarbowej
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Z zakresu Referaty Windykacji Nale no ci:
1. Wydano 12 decyzji w sprawie umorzenia, rozło enia na raty i odroczenia terminu
płatno ci zobowi za podatkowych z tytułu podatku od nieruchomo ci, podatku rolnego,
podatku od rodków transportowych, oraz w sprawach cywilnych dot. lokali mieszkalnych.
2. Wydano 14 postanowie w sprawach: wezwania stron do uzupełnienia braków wniosku,
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, przedłu enia terminu wydania decyzji, oraz w
sprawach o udzielenie pomocy prawnej.
3. Wysłano 52 upomnienia,
Wycofano i zaktualizowano 22 tytuły wykonawcze, na skutek dobrowolnych wpłat przez dłu ników,
Wystawiono 203 tytuły wykonawcze na ł czn kwot 309.530,36 zł,
Wystawiono 2 wezwania przes dowe do zapłaty dot. lokali mieszkalnych,
Wydano 866 za wiadcze o wielko ci gospodarstwa rolnego, o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego,
oraz o stanie maj tkowym.

Prowadz cy obrady - Pan Marceli Czerwi ski:
- Podzi kował Panu Jerzemu Borowskiemu – Burmistrzowi Sandomierza za wyst pienie.
- Zapytał Pa stwa Radnych o ew. pytania w sprawie przedstawionej Informacji.
- Wobec braku zgłosze poinformował, e Komisja skrutacyjna zako czyła prac i przyst pił
do kontynuacji Punktu 7. Porz dku obrad: Podj cie uchwały w sprawie wyboru
Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza.
Ad. 7 (kontynuacja)
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta poprosił o zabranie głosu
Pana Wojciecha Czerwca – Przewodnicz cego Komisji skrutacyjnej.
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodnicz cy Komisji skrutacyjnej odczytał Protokół komisji
skrutacyjnej - jak Zał cznik.
Wynik głosowania tajnego:
Pan Krzysztof Kandefer – 13 głosów „za”
Pan Maciej Skorupa – 14 głosów „za”
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta na podstawie wyniku
głosowania tajnego stwierdził wybór „Pana Krzysztofa Kandefera i Pana Macieja Skorup na
Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza jak w Protokole Komisji skrutacyjnej”.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta poddał pod głosowanie jawne
projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta (14 „za”, 3
„przeciw”, 3 osoby „wstrzymały si ” od głosu) i stwierdził podj cie przez Rad Miasta
Uchwały Nr XXV/222/2008
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta Sandomierza.
Pan Maciej Skorupa
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„Panie Przewodnicz cy, Wysoka Rado. Chciałem w imieniu swoim i Pana Krzysztofa
podzi kowa Kolegom Radnym, którzy na nas głosowali. Równie tym, którzy nie głosowali.
Obiecuj , e b dziemy pełni pokory wypełnia oczekiwania. Dzi kuj bardzo.”
Pan Krzysztof Kandefer
„Ja te , je eli mo na, chciałem podzi kowa - Dzi kuj za zaufanie i mam nadziej , e nie
zawiod .”
Ad. 8

Przyj cie protokołów z XXII i XXIV sesji Rady Miasta Sandomierza.

Pan Marceli Czerwi ski– Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta przypomniał Pa stwu
Radnym, e Protokół z XXII i XXIV sesji Rady Miasta Sandomierza V kadencji były
wyło one w biurze Rady.
Pan Wiceprzewodnicz cy zapytał o ew. wnioski, uwagi do Protokołu z XXII sesji Rady
Miasta.
Pan Krzysztof Cie lak
Jako Przewodnicz cy Komisji Praworz dno ci powiedział, e Komisja Praworz dno ci:
- Zapoznała si z pismem Pana Władysława Tetera, w którym Radny zgłasza zastrze enia do
zapisu w Protokole Nr 22 z XXII sesji Rady Miasta z dnia 28 maja 2008 roku.
- Postanowiła
„Stanowisko w przedmiotowej sprawie zaj na kolejnym posiedzeniu
Komisji po przesłuchaniu nagrania z XXII sesji Rady”.
- Wnioskuje o zdj cie z porz dku obrad sesji Przyj cie Protokołu z XXII sesji Rady Miasta
Sandomierza.
Pan Marceli Czerwi ski przypomniał, e Porz dek obrad był przyjmowany w punkcie 2.
Pan Władysław Teter
Powiedział:
- Zło ył zastrze enia do protokołu z XXII sesji Rady Miasta, które nie zostały uwzgl dnione.
- „Upłyn ły 4 miesi ce i dopiero dzisiaj jest ten protokół.”
- „Sesja odbywa si co miesi c i protokół powinien by przedstawiony na nast pnej sesji , bo
taki jest zapis w Statucie.”
- „Komisja Praworz dno ci nie jest kompetentna do rozstrzygania tego tematu.”
- „Poniewa te proste uwagi do Protokołu nie zostały uwzgl dnione , to zgodnie z § 54
Statutu, który do dzisiejszego dnia obowi zuje przysługuje mi prawo , cytuj : ”Je eli
wniosek wskazany w ust. 2 nie b dzie uwzgl dniony, wnioskodawca mo e odwoła si do
rady na najbli szej sesji.”
„W zwi zku w tym temacie odwołuj si do Rady o sprostowanie tego. Sprostowanie jest
nast puj ce:
W wierszu 6 na stronie 26 protokołu , w miejsce – Cytuj : ”Było, było zdarzenie jakie – Pan
Teter miał w Rodzinie i przyszedł do mnie , abym dał rekompensaty 2 000 zł, to jako sprawa
si załagodzi i wszystko b dzie w porz dku.”
Wnosz o wpisanie: ”Było takie zdarzenie jakie – Pan Teter w rodzinie miał zdarzenie –
ona Radnego Tetra złamała r k , a radny Teter prosił mnie abym przyznał rekompensat 2
000 zł to jako spraw si załagodzi i wszystko b dzie w porz dku.”
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W zwi zku z tym prosz o uwzgl dnienie tej poprawki i przyj cie do protokołu w takiej
wersji jak tutaj podałem.”
Pan Janusz Sochacki
Powiedział:
„Szanowni Pa stwa. Pan Teter tutaj ładnie szermuje przepisami, ale pozwol sobie
przypomnie , e obsług Rady prowadzi Pan Burmistrz i wszystkie uwagi pod moim
adresem, e ja czego nie zrobiłem, nie załatwiłem s le skierowane. To raz.
Dwa. W Statucie nie jest okre lone: kiedy ? w jakim terminie ? powinien by sporz dzony
protokół.
W Statucie jest tylko wpisane, e powinien by wyło ony 7 dni przed sesj .Jest wykładany
wcze niej. Pa stwo otrzymujecie o tym informacje w Materiałach na sesj .”
Kontynuuj c wypowiedz Pan Janusz Sochacki powiedział, e pismo dot. zmiany zapisu w
tre ci Protokołu z XXII sesji Rady Miasta skierował niezwłocznie do Komisji
Praworz dno ci prosz c o rozstrzygni cie „Jak było naprawd ”.
Pan Krzysztof Cie lak – Przewodnicz cy Komisji Praworz dno ci
Powiedział:
„Szanowni Pa stwa, by mo e to mój bł d, e wynikła taka niejasno i ponownie wnioskuj
o zdj cie tego punktu i przeło enie przyj cia Protokołu z XXII sesji Rady Miasta na nast pn
sesj - Je eli jest taka mo liwo .”
Pan Władysław Teter
Powiedział:
- „Komisja Praworz dno ci nie jest kompetentna do rozstrzygania tego tematu.”
-„Poniewa te proste uwagi do Protokołu nie zostały uwzgl dnione , to zgodnie z § 54
Statutu, który do dzisiejszego dnia obowi zuje przysługuje mi prawo , cytuj : ”Je eli
wniosek wskazany w ust. 2 nie b dzie uwzgl dniony, wnioskodawca mo e odwoła si do
rady na najbli szej sesji.”
- „W zwi zku z tym zgłaszam formalny wniosek o przegłosowanie wniesionej poprawki do
protokołu.
- Składam drugi wniosek: o zabezpieczenie ta m z tej e sesji dla wyja nienia tej kwestii.”
Nast pnie Pan Władysław Teter powiedział, mi dzy innymi, e „Ta ma ta si do niczego
nie nadaje”, „Zapisy na ta mie s szarpane”, ta ma jest „nieczytelna”, „Nie podoba mi si ” i
„Specjalista musi to rozszyfrowa ”.
- „Pan Przewodnicz cy musi zmieni w ogóle sposób monitorowania sesji.”
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
- Zwrócił uwag obecnych na fakt, i nie jest istotne: Ile czasu upłyn ło od obrad sesji, ale
ile w tym czasie sesji si odbyło.
- „Przypominaj sobie Pa stwo okoliczno ci: Były skargi do Wojewody, trzeba było pisa
pisma , odpowiedzi, stenogramy, protokoły wbrew chronologii (był przyjmowany protokół z
XXIII sesji Rady przed protokołem z XXII sesji Rady)
„Na to trzeba było czasu i trzeba było wa y ka de słowo. I dlatego nie było mo liwo ci
napisania tego protokołu wcze niej.( eby napisa protokoły przyjmowane na dzisiejszej sesji
– pracownik musiał przerwa urlop)
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Nie wiem co Pan Radny chciał powiedzie , e co było manipulowane.”
Pan Władysław Teter
„Nie podoba mi si ta ta ma.”
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego UM
„Nie ma nic gorszego dla urz dnika ni zarzut fałszowania dokumentów.
Je eli ma Pan Radny jakie podejrzenia do pracownika sporz dzaj cego protokół, to prosz to
jasno wyartykułowa .
Bo to co zostało dzisiaj powiedziane uwa am za niedopuszczalne w stosunku do Pani Jadzi.”
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta poinformował, e
Radny – Pan Władysław Teter skierował pismo do Przewodnicz cego Rady Miasta wnosz c
o zmian zapisu w tre ci protokołu i odczytał tre pisma: - jak ni ej.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta poprosił Pana Krzysztofa
Cie laka – Przewodnicz cego Komisji Praworz dno ci o powtórne sformułowanie wniosku .
Pan Krzysztof Cie lak
Powiedział: ”Wycofuj swój wniosek.”
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta przyst pił do przegłosowania
protokołu z XXII sesji Rady Miasta .
Pan Janusz Sochacki
Zapytał: ”W jakim brzmieniu?”
Pan Marceli Czerwi ski odpowiedział, e w wersji przedło onej na sesj .
Pan Janusz Sochacki
Powiedział:
„Prosz Pa stwa, eby rozwi za problem, celowo, z premedytacj skierowałem wniosek z
pro b
o rozstrzygni cie, o przesłuchanie ta my, zapisu z tej sesji do Komisji
Praworz dno ci. Po to, aby kilka osób odsłuchało i rozstrzygn ło.
W zwi zku z tym zasadnym jest zdj cie tego punktu z porz dku obrad dzisiejszej sesji.”
Pan Tadeusz Fra czak
Powiedział:
”Panie Przewodnicz cy .Ja chciałbym zwróci uwag na to, e dzisiaj jeste my wszyscy
zm czeni. Natomiast chciałbym prosi o jedn rzecz.
Chciałbym, aby my jednak odło yli głosowanie Protokołu z XXII sesji do rozstrzygni cia
przez Komisj Praworz dno ci.

29

Chocia uwa am, e zapis przytoczony przez Pana Radnego Tetra, e powinien decydowa o
tym Przewodnicz cy Rady jest zapisem obowi zuj cym i takie rozstrzygni cie powinno by
dokonane.
Zostało ono niejako zepchni te do Komisji Praworz dno ci. Uwa am, e takich rzeczy nie
powinno by
Natomiast, eby ju t spraw rozstrzygn
do ko ca wnosz o przesuniecie przyj cia tego
protokołu na nast pn sesj .”
Pan Władysław Teter
Powiedział, e:
- Raz jeszcze powołuje si na „art. 54 Statutu”
- Domaga si realizacji Statutu.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady poprosił o zabranie głosu Radc
prawnego Urz du
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny
Powiedziała:
- „Wydaje mi si , e Pan Fra czak zło ył wniosek o odło enie tej sprawy.”
- „Jak słusznie powołuje si Pan Władysław Teter na Statut: najpierw uwagi powinny by
uzgodnione mi dzy Przewodnicz cym Rady a protokolantem.”
- „Komisja Praworz dno ci , do której została skierowana sprawa te nie zaj ła stanowiska.
„W zwi zku z tym co do czego mamy porównywa .”
Pan Maciej Skorupa
Poprosił o 5 minut przerwy.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady powiedział, e
- Przerwy nie b dzie.
- Wpłyn ł wniosek formalny i po wniosku formalnym musi si odby głosowanie.
- Przypomniał tre wniosku:
Pan Władysław Teter skierował pismo do Przewodnicz cego Rady Miasta wnosz c
o zmian zapisu w tre ci protokołu i odczytał tre pisma: - jak ni ej.
W wierszu 6 na stronie 26 protokołu , w miejsce – Cytuj : ”Było, było zdarzenie jakie – Pan
Teter miał w Rodzinie i przyszedł do mnie , abym dał rekompensaty 2 000 zł, to jako sprawa
si załagodzi i wszystko b dzie w porz dku.”
Wnosz o wpisanie: ”Było takie zdarzenie jakie – Pan Teter w rodzinie miał zdarzenie –
ona Radnego Tetra złamała r k , a radny Teter prosił mnie abym przyznał rekompensat 2
000 zł to jako spraw si załagodzi i wszystko b dzie w porz dku.”
„Prosz kto jest za przyj ciem wniosku Pana Władysława Tetra ?”
Wynik głosowania:12 „za”, 6 „przeciw”, 1 głos „wstrzymuj cy si ”.
Pan Wiceprzewodnicz cy rady stwierdził, e Rada przyj ła wniosek zgłoszony przez Pana
Władysława Tetera i zapowiedział przyst pienie do przegłosowania całego protokołu.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
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„To jest s d kapturowy. Dzi kuj Pa stwu bardzo serdecznie. Prosz odsłucha ta m !”
Pan Andrzej Bolewski
Powiedział, e:
- Popierał głosy mówi ce o przesłuchaniu ta my przez Komisj Praworz dno ci.
- „Sprawa mo e mie skutki w s dzie” i „Ja nie mog tej kwestii, zaj stanowiska w tej
sprawie dzisiaj i prosz tego ode mnie nie wymaga .”
- Nie chce by „Anga owany w rozgrywki prywatne”.
Jadwiga Rostocka – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Powiedziała, e :
- Sporna wypowiedz Pana Burmistrza została odtworzona Panu Władysławowi Teterowi.
- Tre wypowiedzi jest dobrze słyszalna.
- Wypowiedz Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza została w Protokole
napisana w formie stenogramu (i uj ta w cudzysłów)
Pan Władysław Teter
Powiedział, e:
- Pan Burmistrz podał tre wyroku.
- Poprawka została przyj ta.
- Uwa a temat za zako czony.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta
Prawnego: Który wniosek jest najdalej id cy ?

zapytał o opinie

Radc

Pani Teresa Prokopowicz
Powiedziała:
- „Najdalej id cy jest wniosek Pana Tadeusza Fra czaka.”
- „Wniosek Pana Tetra- je eli go Pa stwo przyjmujecie – to znaczy, e tak ma by w
protokole.”
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta ogłosił 5-cio minutow
przerw .
Po przerwie Pan Marceli Czerwi ski:
- Wznowił obrady.
- Odczytał § 54 Statutu Miasta Sandomierza.
- Zapytał, zwracaj c si do Pana Janusza Sochackiego: Czy zgodnie z ust. 2 w/w paragrafu
„Radni mog zgłaszaj c poprawki lub uzupełnienia do protokołu najpó niej na 3 dni przed
sesj zatwierdzaj ca protokół, przy czym o ich uwzgl dnieniu rozstrzyga Przewodnicz cy po
wysłuchaniu protokolanta.” – takie zgłoszenie było?
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, e :
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„Zgłoszenie było. Wysłuchałem protokolanta, ale nie zajmowałem stanowiska, aby podeprze
si opini wi kszej liczby Radnych. Dlatego odesłałem do Komisji Praworz dno ci prosz c o
opini
Nic si nie stanie, aden przepis nie zostanie złamany, a w szczególno ci Statut o ile komisja
Praworz dno ci zajmie si spraw i zajmie stanowisko.
Mo e Pan Fra czak b dzie robił inaczej – ja tak zrobiłem.”
I zgłosił wniosek formalny o odło enie rozpatrzenia tego punktu do czasu odsłuchania
nagrania przez Komisj Praworz dno ci.
Pan Władysław Teter
Powiedział:
- „Wniosek jest przegłosowany.”
- „Nie róbmy parodii.”
Pan Janusz Sochacki
Przypomniał, e
- Mi dzy innymi w wyniku skargi (protestu - jak nazwał Wojewoda) Pana Władysława
Tetera oraz Klubu Radnych „Kocham Sandomierz” nale ało sporz dzi i przesła
Wojewodzie stenogram i protokół z sesji Rady- Co miało wpływ na sporz dzenie Protokołu z
XXII sesji Rady Miasta.
- „Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi” – I ponowił wniosek o
odsłuchanie ta my przez Komisj Praworz dno ci.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta powiedział, e „Spraw nale y
rozpatrzy do ko ca”
Pan Marcin Gabrek – Dziennikarz Radia Leliwa
„Chciałem zapyta czego dotyczyło ostatnie z Pa stwa głosowa ?
Bo moim zdaniem, jako mieszka ca , na którego powołujecie si od pocz tku tej sesji,
Pa stwo ju ustalili cie tre tego protokołu.
Czy Pa stwo w nast pnym głosowaniu, które si na nast pnej sesji odb dzie stwierdzicie, e
jednak było inaczej ni dzisiaj głosowali cie.
Moim zdaniem jest to niepowa ne wykonywanie mandatu Radnego – I mówi to w tym
momencie jako mieszkaniec Miasta, który na Pa stwa głosował.”
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta zapytał Radcy Prawnego: ”Czy
ja mam podda Protokół pod głosowanie?”
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny
Powiedziała: ”Nie.”
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta powiedział, e najdalej id cym
wnioskiem jest wniosek zło ony niezale nie przez Radnych: Pana Janusza Sochackiego i
Pana Tadeusza Fra czaka , aby rozstrzygni cie tej sprawy odło y na kolejn sesj Rady
Miasta.
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Pan Marcin Gabrek
„Ja mam pytanie: Co Pa stwo głosowali ? Jako mieszkaniec, wydaje mi si , e mam prawo
wiedzie .”
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta powiedział:
- Radni głosowali wniosek – poprawk do protokołu zgłoszony przez Radnego – Pana
Władysława Tetera.
- Został zgłoszony wniosek o rozpatrzenie w/w wniosku przez Komisj Praworz dno ci (do
której wniosek został skierowany)
- Protokół z przegłosowan poprawk nie został poddany jeszcze pod głosowanie.
Pan Krzysztof Kandefer
Zło ył wniosek o „15 – sto minutow przerw ”.
Pan Władysław Teter
Stwierdził, e
- Art. 54 Statutu nie jest przestrzegany.
- Poprawka została przegłosowana.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta powiedział: ”Przerwy nie
b dzie. Teraz poddaj pod głosowanie zgłoszone wnioski.”
Pan Andrzej Bolewski
Powiedział, mi dzy innymi, :
”Podejrzewam, e połowa Rady nie wiedziała na co głosuje” i prosz c o powag
zaapelował o przeło enie rozpatrzenia tego punktu na kolejn sesj , bo „Za chwil b d
kolejne tematy i nie wiem czy przy takim galimatiasie i chaosie (bo dla mnie to lekki
kabarecik si zrobił) zaczniemy tutaj tworzy .”
Pan Maciej Skorupa
Powiedział:
„Ja uwa am Panie Przewodnicz cy, e je eli nikt nie chce prowadzi tej sesji, to powinni my
t sesj zamkn i zwoła now sesj .”
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e :”Nie mo na
zamkn tej sesji. Przyj ty został porz dek obrad i ja chc ten Porz dek obrad wyczerpa .”
Pan Krzysztof Kandefer
- Ponowił wniosek o przerw .
- Zaproponował kontynuowanie obrad sesji w dniu nast pnym (2 pa dziernika 2008 r.)
o godzinie 14,00.
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Pan
Marceli
Czerwi ski
–
Wiceprzewodnicz cy
Rady
Miasta:
- Przypomniał, e ta sprawa ju została ustalona: ze wzgl du na nieobecno
Wiceprzewodnicz cych Rady ( z powodu wyjazdu)
XXV sesja nie mo e by
kontynuowana
w dniu 2 pa dziernika 2008 roku.
- Ogłosił 10 - cio minutow przerw .
Po przerwie Pan Wiceprzewodnicz cy Rady wznowił obrady i przyst puj c do
przegłosowania zgłoszonych wniosków zapytał: Kto z Pa stwa Radnych jest za odło eniem
przyj cia Protokołu z XXII sesji Rady Miasta na kolejn sesj (po zaj ciu stanowiska przez
Komisj Praworz dno ci) prosz o podniesienie r ki lub mandatu.
Wynik głosowania: 18 „za”, 2 „przeciw”, 0 wstrzymuj cych si ”.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady stwierdził, e rozpatrzenie Protokołu z
XXII sesji Rady Miasta przeło ono na kolejn sesj oraz zapytał: Czy do protokołu z XXIV
sesji Rady Miasta s uwagi, wnioski, propozycje ?
W zwi zku z brakiem zgłosze Pan Przewodnicz cy Rady zapytał: Kto jest za przyj ciem
protokołu z XXIV sesji Rady Miasta Sandomierza ?
Wynik głosowania: 20„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si od głosu”
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
Sandomierza Protokół z XXIV sesji Rady Miasta przyj ła jednogło nie(„Radny – Pan
Andrzej Bolewski zwolnił si ” ).
Pan Władysław Teter
Powiedział: ”Ja jeszcze prosz o zabezpieczenie ta my z XXII sesji. Składam wniosek o
zabezpieczenie ta my, przegłosowa wniosek.”
Pan Wiceprzewodnicz cy powiedział, e „Ju przegłosowali my.”
Ad. 10
Podj cie uchwały w sprawie zaci gni cia po yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizacj projektu „Budowa odcinka
kanalizacji sanitarnej przy ulicy Krakowskiej w Sandomierzu – Etap II”
Pan Marceli Czerwi ski - Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta
- Powiedział, e jest to wniosek Pana Burmistrza.
- Poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta.
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów – opinia pozytywna.
Pan Andrzej Gle – Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony rodowiska i Rolnictwa –
opinia pozytywna.
Pan Władysław Teter – Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – opinia
pozytywna.
Pan Marceli Czerwi ski - Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta:
- Zaproponował, aby nie czyta
projektu uchwały. ”Je eli nie usłysz sprzeciwu, nie
b dziemy czyta . Sprzeciwu nie słysz . Nie czytamy.”
- Zapytał czy do projektu uchwały s pytania , wnioski, uwagi ?
Wobec braku zgłosze Pan Wiceprzewodnicz cy zapytał: Kto z Pa stwa Radnych jest za
podj ciem uchwały w sprawie zaci gni cia po yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
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rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizacj projektu „Budowa odcinka
kanalizacji sanitarnej przy ulicy Krakowskiej w Sandomierzu – Etap II”
prosz o podniesienie r ki lub mandatu ?
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
Pan Marceli Czerwi ski - Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
podj ła
Uchwał Nr XXV/223/2008
w sprawie zaci gni cia po yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizacj projektu „Budowa odcinka kanalizacji
sanitarnej przy ulicy Krakowskiej w Sandomierzu – Etap II”
Ad. 11
Podj cie uchwały w zwi zku
z przygotowaniami projektu „Uporz dkowanie
gospodarki wodno – ciekowej na terenie Starego Miasta w Sandomierzu” do realizacji
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta przyst puj c do realizacji
kolejnego punktu Porz dku obrad zaproponował, aby nie czyta projektu uchwały. ”Je eli
nie usłysz sprzeciwu, nie b dziemy czyta . Sprzeciwu nie słysz . Nie czytamy”.
Pan Wiceprzewodnicz cy poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta:
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów powiedział, e Komisja
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Pan Andrzej Gle – Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony rodowiska i Rolnictwa –
opinia pozytywna.
Pan Władysław Teter – Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – opinia
pozytywna.
Pan Marceli Czerwi ski - Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta zapytał o ew. wnioski,
pytania i uwagi dot. powy szej uchwały.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Poprosił o zmian w tre ci projektu uchwały:
- W tytule projektu uchwały :zamiast „na terenie Starego Miasta w Sandomierzu” wpisa
„na terenie Miasta Sandomierza”
- W § 1 projektu uchwały : zamiast „na terenie Starego Miasta w Sandomierzu” wpisa
„na terenie Miasta Sandomierza”
Wobec braku dalszych zgłosze Pan Wiceprzewodnicz cy Rady zapytał: Kto jest za
podj ciem przedstawionej uchwały prosz o podniesienie r ki lub mandatu?
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si od głosu”.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził
podj cie przez Rad Miasta Sandomierza
Uchwały Nr XXV/224/2008
w zwi zku z przygotowaniami projektu „Uporz dkowanie gospodarki wodno –
ciekowej na terenie Starego Miasta w Sandomierzu” do realizacji w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko.
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Ad. 12
Podj cie uchwały w sprawie okre lenia inkasenta opłaty targowej na targowisku
miejskim – „Zieleniaku” zlokalizowanym przy ul. Koseły w Sandomierzu.
Pan Marceli Czerwi ski - Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta poprosił o opini na temat
projektu uchwały Przewodnicz cych komisji merytorycznych Rady Miasta
Komisja Bud etu i Finansów – Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji powiedział, e
opinia Komisji na temat projektu uchwały jest pozytywna.
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług– Przewodnicz cy Pan Władysław Teter –
opinia pozytywna.
Pan Marceli Czerwi ski - Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta zaproponował, aby nie
odczytywa projektu uchwały „O ile nie usłysz sprzeciwu, nie b dziemy odczytywa
projektu uchwały. Sprzeciwu nie słysz . Nie czytamy” - stwierdził Pan Marceli Czerwi ski i
otworzył dyskusj .
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, e:
- Projekt uchwały nie jest prawidłowy.
- Powinien by ogłoszony przetarg.
- Dlaczego robimy prezent Klubowi „Wisła” ?
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, e jest to „Pewna forma wsparcia Sandomierskiego Klubu Sportowego”
Pan Janusz Sochacki
Przypomniał, e „W poprzedniej kadencji przyj li my uchwał , która przekazywała w
u ytkowanie obiekty Klubu Sportowego „Wisła” MOSiR– owi. Argument wówczas był taki,
e Klubowi nie b dziemy wi cej pomaga . Niech sobie działa. Obiekty przej li my, płacimy
bodaj e za wszystko i teraz robimy prezent.”
- Wyraził w tpliwo : Czy w tym przypadku nie powinno si
stosowa ustawy o
zamówieniach publicznych ? – Czyli: Powinien by ogłoszony przetarg.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta powiedział, mi dzy innymi, e:
- Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Naczelnika i Radc prawnego.
- „Nasi sportowcy nie maj gdzie gra i musz wynajmowa stadiony np. w Samborcu
(I za wszystko trzeba płaci ).”
- Nasz stadion, zgodnie z przewidywaniami, b dzie oddany w przyszłym roku we wrze niu.
- Jest nowy Zarz d oraz pierwsze, od wielu miesi cy, sukcesy sportowców w rozgrywkach.
- „Taka pomoc jest potrzebna temu Klubowi.”
- Poprosił o podj cie tej uchwały.
Pan Maciej Skorupa
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Powiedział, e pomimo piecz tki radcy prawnego na projekcie uchwały – Chciałby pozna
opini prawn na ten temat.
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny
Powiedziała, e projekt uchwały jest zgodny z przepisami.
Pan Mirosław Czaja
Zapytał: Czy omawiana uchwała narusza ustaw o zamówieniach publicznych ?
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny
Powiedziała, e nie wie „Jakiego rz du to jest kwota – to jest w gestii Naczelnika Wydziału
Nadzoru Komunalnego”.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta
powiedział: „Zamykam dyskusj i przyst pujemy do głosowania”.
Nast pnie zapytał: Kto jest za podj ciem przedstawionej uchwały prosz o podniesienie r ki
lub mandatu?
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza jednogło nie podj ła
Uchwał Nr XXV/225/2008
w sprawie okre lenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim – „Zieleniaku”
zlokalizowanym przy ul. Koseły w Sandomierzu.
Ad. 13
Podj cie uchwały w sprawie okre lenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego
Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza , w których
prowadzona jest sprzeda
Pan Marceli Czerwi ski - Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta poprosił o opini na temat
projektu uchwały komisje merytoryczne Rady Miasta:
Komisja Bud etu i Finansów - Przewodnicz cy Pan Andrzej Gle – opinia pozytywna.
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – Pan Władysław Teter – opinia
pozytywna.
Pan Marceli Czerwi ski - Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta otworzył dyskusj .
Wobec braku zgłosze ze strony Pa stwa Radnych, Pana Burmistrza oraz osób obecnych na
sali Pan Wiceprzewodnicz cy poddał pod głosowanie w/w uchwał .
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 3 głosy „wstrzymuj ce si ”.
Pan Marceli Czerwi ski - Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta stwierdzi, e Rada Miasta
Sandomierza 20 glosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymuj cym si ” podj ła
Uchwał Nr XXV/226/2008
w sprawie okre lenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym
Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza , w których prowadzona jest
sprzeda
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Ad. 14
Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2008 rok.
Pan Marceli Czerwi ski - Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta przyst puj c do realizacji
kolejnego punktu Porz dku obrad poprosił o zabranie głosu Pani Tamar Soch –
Skarbnika Miasta
Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta
Powiedziała, e
- Projekt uchwały był szczegółowo omówiony na Komisjach.
- Wprowadza zmiany kosmetyczne mi dzy paragrafami w ramach pieni dzy zabezpieczonych
w bud ecie.
- Uzasadnienie do projektu uchwały – uzupełnione na wniosek Komisji Bud etu i Finansów
w sposób przejrzysty wyja nia zmiany.
Nast pnie Wiceprzewodnicz cy Rady poprosił o opini Komisje merytoryczne Rady Miasta:
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów – powiedział, e komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały (Po uzupełnieniu danych przez Pani Skarbnik –
Tamar Soch )
Pan Andrzej Majewski – Przewodnicz cy Komisji Nauki ,O wiaty, Kultury i Sportu – opinia
pozytywna.
Pan Władysłw Teter – Przewodnicz cy Komisji Gospodarki Komunalnej , Handlu i Usług –
opinia pozytywna.
Pan Marceli Czerwi ski zapytał, czy s jakie uwagi, pytania, w tpliwo ci dot. omawianej
uchwały.
Wobec braku zgłosze Pan Wiceprzewodnicz cy poddał pod głosowanie w/w uchwał .
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj cych si ”.
Pan Marceli Czerwi ski - Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
Sandomierza dokonała zmian w bud ecie Miasta na 2008 rok podejmuj c jednogło nie
Uchwał Nr XXV/227/2008
w sprawie zmian w bud ecie na 2008 rok.
Ad. 15
Podj cie uchwały zmieniaj cej uchwał w sprawie uchwalenia bud etu Miasta na 2008
rok.
Pan Marceli Czerwi ski - Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta przyst puj c do realizacji
kolejnego punktu Porz dku obrad poprosił o opini 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 Władysłw Teter – Przewodnicz cy Komisji Gospodarki Komunalnej , Handlu i Usług –
opinia pozytywna.
Pan Marceli Czerwi ski zapytał, czy s jakie uwagi, pytania, w tpliwo ci dot. omawianej
uchwały.
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Wobec braku zgłosze Pan Wiceprzewodnicz cy poddał pod głosowanie w/w uchwał .
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj cych si ”.
Pan Marceli Czerwi ski - Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
Sandomierza dokonała zmian w bud ecie Miasta na 2008 rok podejmuj c jednogło nie
Uchwał Nr XXV/228/2008
zmieniaj cej uchwał w sprawie uchwalenia bud etu Miasta na 2008 rok.

Ad. 16

Podj cie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu.

Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta przyst puj c do realizacji
kolejnego punktu Porz dku obrad poprosił o opini komisje merytoryczn Rady Miasta:
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów – powiedział, e Komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
Pani Mariola St pie – Przewodnicz ca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i
Zdrowia opinia pozytywna.
Pan Marceli Czerwi ski zapytał, czy s jakie uwagi, pytania, w tpliwo ci dot. omawianej
uchwały ze strony Pa stwa Radnych, Pana Burmistrza, osób obecnych na sali?.
Wobec braku zgłosze Pan Wiceprzewodnicz cy poddał pod głosowanie w/w uchwał .
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ”.
Pan Marceli Czerwi ski - Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
Sandomierza podj ła jednogło nie
Uchwał Nr XXV/229/2008
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu.
Ad. 17
Podj cie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorz dowego Nr 2
w Sandomierzu.
Pan Marceli Czerwi ski - Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta przyst puj c do realizacji
kolejnego punktu Porz dku obrad poprosił o opini Komisje merytoryczne Rady Miasta:
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów – powiedział, e komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały negatywnie: 3 głosy „za”, 4 głosy „przeciw”, 0
głosów „wstrzymuj cych si ”.
Pan Andrzej Majewski – Przewodnicz cy Komisji Nauki ,O wiaty, Kultury i Sportu – opinia
pozytywna.
Pan Wiceprzewodnicz cy zapytał, czy s jakie pytania dot. omawianej uchwały ?
Wobec braku zgłosze Pan Wiceprzewodnicz cy poddał pod głosowanie w/w uchwał .
Wynik głosowania: 14 „za”, 1 „przeciw”, 4 osoby „wstrzymały si ” od głosu.
Pan Marceli Czerwi ski - Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
Sandomierza podj ła
Uchwał Nr XXV/230/2008
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorz dowego Nr 2 w Sandomierzu.
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Ad. 18

Interpelacje i zapytania

Pan Janusz Sochacki
Zło ył wniosek o zabezpieczenie rodków w bud ecie Miasta na sfinansowanie wystawy
„Twarze bezpieki”.
Radny poprosił o powa ne potraktowanie wniosku i podkre lił, e podobne wystawy odbyły
si ju w Kielcach, w Tarnobrzegu – A ich celem było ukazanie wpływu „złych ludzi
(UB-eków, SB-eków, ZOMO i innych)” na losy Polaków.
Na r ce Pana Marcelego Czerwi skiego – Wiceprzewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza
interpelacje na pi mie zło yli:
Pan Krzysztof Cie lak
Pan Jacek Dybus
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział:
„Panie Przewodnicz cy, Szanowni Pa stwo.
Jak słysz Jestem zm czony, jeste my zm czeni, to prosz eby cie Pa stwo rozpoczynali
obrady o 10,00.
Ja nie jestem zm czony, pracownicy Urz du te nie s zm czeni.
W wi kszo ci miast sesje rozpoczynaj si o 10,00 rano – wszyscy s rze cy, po prysznicu i
skorzy do pracy.
Bardzo prosz ,aby nowy Pan Przewodnicz cy
potraktował to powa nie i rozpatrzył
mo liwo zwołania sesji na 10,00 rano i wtedy b dzie sprawnie, elegancko i nikt do nikogo
nie b dzie miał pretensji.”
Ad. 19
Informacje i komunikaty Przewodnicz cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy
ró ne.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta w ramach Komunikatów
odczytał pismo Wojewody wi tokrzyskiego b d ce odpowiedzi
- Na zarzuty Klubu Radnych „Kocham Sandomierz”
- Na protest Radnego - Pana Władysława Tetera w sprawie podj cia uchwały w sprawie
desygnowania przedstawicieli Gminy Sandomierz do Rady Sandomierskiej Fundacji
Zdrowia w Sandomierzu.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta powiedział „na zako czenie”:
- „Patrz na zegarek – jest 20,15 a sesj zacz li my o 14,00.”
- „Skupmy si na naszym pi knym Grodzie.”
- „Pracujemy dla dobra tego Miasta , dla naszych wnuków, dzieci i nie plujmy sobie
nawzajem, bo to odwołanie traktuj jak naplucie mi w twarz.”
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Ad. 20
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta stwierdził
wyczerpanie Porz dku obrad, podzi kował wszystkim za udział w sesji i zamkn ł XXV sesj
Rady Miasta Sandomierza.
Na tym zako czono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza.

Marceli Czerwi ski
Wiceprzewodnicz cy
Rady Miasta Sandomierza

Protokół sporz dziła:
Jadwiga Rostocka
Inspektor
w Wydziale Organizacyjnym
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