Protokół Nr 44
z XLIV sesji Rady Miasta Sandomierza
30 grudnia 2009 roku – Ratusz
Godz. rozpoczęcia sesji – 14.00
Godz. zakończenia sesji – 14.50
Sesji przewodniczył Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył posiedzenie
XLIV sesji Rady Miasta i
- Powitał przybyłych na sesję: Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza i Pana
Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika Miasta - „sprawców dzisiejszej sesji” oraz Koleżanki
i Kolegów Radnych.
- Powiedział, że dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Pana Burmistrza w trybie art. 20
ust. 3 u.s.g. w związku z potrzebą podjęcia uchwały, której projekt został załączony
w Materiałach na sesję.
- Porządek obrad dzisiejszej sesji został za zgodą Wnioskodawcy – rozszerzony o punkt:
Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
- Stwierdził quorum.
W XLIV sesji udział wzięło udział 17 Radnych Rady Miasta Sandomierza - jak w załączonej
liście obecności (jak Załącznik).
Radni: Pan Mirosław Czaja, Pan Krzysztof Kandefer, Pan Krzysztof Niżyński i Pan Janusz
Sochacki usprawiedliwili swoją nieobecność.
Ad. 2
Wybór sekretarza obrad.
Przewodniczący Rady Miasta - Pan Tadeusz Frańczak - poprosił o dokonanie wyboru
sekretarza dzisiejszej sesji Rady Miasta i zaproponował kandydaturę Radnego - Pana Macieja
Skorupy.
Pan Maciej Skorupa wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z brakiem innych zgłoszeń Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w
kandydaturę.
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 1 osoba nie
głosowała).
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Maciej Skorupa został sekretarzem dzisiejszych
obrad.
Ad. 3
Przyjęcie Porządku obrad.
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta - odczytał proponowany Porządek
obrad i zapytał o ew. uwagi i propozycje, dot. Porządku (brak uwag) oraz poddał pod
głosowanie Porządek obrad w wersji dostarczonej w Materiałach na sesję.
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Wynik głosowania 17 „za”, 0„przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził przyjęcie przez Radę
Miasta Porządku obrad jak niżej:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
Powołanie sekretarza obrad.
Przyjęcie porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009
rok.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
7. Zamknięcie obrad
Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta - zapytał o ew. wnioski, pytania
i uwagi dot. powyższej uchwały.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
- Poprosił o poprawienie zapisu w projektach obu przedłożonych uchwał - jest: Uchwała
Rady Miejskiej, powinno być: Uchwała Rady Miasta.
- Uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały w bieżącym roku kalendarzowym, między innymi:
umożliwi ubieganie się o unijne fundusze, będzie szansa na zaoszczędzenie 650 tys. zł,
zostanie uporządkowana klasyfikacja budżetowa (zgodnie z nowymi wytycznymi)
- Powiedział, że z uwagi na potrzebę wprowadzenia zmian przed nowym rokiem, po długiej
dyskusji trwającej do późnych godzin wieczornych zostało ustalone, że najpewniejszym
i najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie przyjęcie koniecznych zmian uchwałą.
Pan Jacek Dybus
Zapytał Pana Burmistrza o uzasadnienie do § 1 projektu uchwały.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Przedstawił uzasadnienie do § 1 projektu uchwały.
Następnie Pan Tadeusz Frańczak z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń zapytał: Kto jest za
podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok proszę o podniesienie
ręki lub mandatu?
Wynik głosowania: 17„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził podjęcie przez Radę
Miasta Sandomierza
Uchwały Nr XLIV/386/2009
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
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Ad. 5
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009
rok.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przypomniał, że
omawiana uchwała jest konsekwencją podjętej przed chwilą uchwały w sprawie zmian
w budżecie Miasta na 2009 rok.
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta –
poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta na 2009 rok.
Wynik głosowania: 17„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.
Pan Tadeusz Frańczak stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza.
Uchwały Nr XLIV/387/2010
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 rok.
Ad. 5
Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poprosił:
1. Komisje stałe Rady Miasta Sandomierza, aby finalizowały prace nad budżetem’2010
– planowany termin sesji: 27 stycznia 2010 roku (Materiały na sesję Państwo Radni
otrzymają zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza 12 stycznia 2010 roku),
2. O przedstawienie propozycji do Planu Pracy Rady Miasta Sandomierza na 2010,
3. O Przygotowanie Planów Pracy Komisji stałych Rady Miasta Sandomierza.,
4. O zanotowanie informacji o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta – jak niżej.
5.
- Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług odbędzie się w dniu 5 stycznia 2010 roku
o godz. 10:00 w Ratuszu (tematem posiedzenia będzie m.in.: przygotowanie opinii do
projektu budżetu na 2010 w zakresie działania komisji).
- Komisja Praworządności odbędzie się w dniu 5 stycznia 2010 roku o godz. 12:00 w Ratuszu
(tematem posiedzenia będzie m.in.: przygotowanie opinii do projektu budżetu na 2010 rok
w zakresie działania Komisji oraz przygotowanie projektu planu pracy Komisji na 2010 rok).
Pan Wojciech Czerwiec
Powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów miesiąc temu zwróciła się do Pana Burmistrza
o uszczegółowienie projektu budżetu ’2010 w części dotyczącej instytucji podległych Panu
Burmistrzowi.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- W dniu wczorajszym uczestniczył w bardzo sympatycznej uroczystości w Kielcach, na
której odebrał wyróżnienie dla samorządu za „Najlepsze inwestycje w rozwój bazy sportowej
w swojej gminie”.
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W uroczystości tej brała również udział Karolina Kołeczek wraz ze swoim trenerem oraz
„Nasi pływacy”.
- Zadano Mu pytanie: Czym sandomierski samorząd może się pochwalić na koniec 2009
roku? Odpowiadając na powyższe wymienił: budowę mostu na Wiśle, Sandomierską
Starówkę, rozpoczęte inwestycje unijne.
- Jeżeli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy w przeliczeniu na jednego mieszkańca to
Sandomierz jest w czołówce - Nawet wyprzedzamy Kielce.
- Idziemy w dobrym kierunku i „Jesteście skazani na sukces razem ze mną”.
- Kończymy rok sympatycznie i mamy się czym pochwalić.
- Jeżeli z w 2009 roku kogoś obraził, to bardzo przeprasza.
- Bywa, że postępowanie Państwa Radnych, krytyka, patrzenie na ręce wpływa mobilizująco
i pozwala unikać błędów.
- Stwierdził, że Opatrzność i Niebiosa są mu przychylne, ale ta łaskawość jest okupiona
dużym wysiłkiem.
- Życzy wszystkim szczęścia, a jeżeli pomiędzy Radnymi a Burmistrzem będzie dialog to
wszystkim się to opłaci – „Czego Państwu i sobie życzę”.
Pani Sylwia Rybacka
Powiedziała, że trwa głosowanie na „Sportową nadzieję”– W tej kategorii są dwie osoby:
Klaudia Kołeczek i Kacper Łopaciński.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi, że;
- Wyraża przekonanie, że jeżeli nawet bywają spory, to z całą pewnością przyświeca temu
jeden cel – Jest dobro Miasta.
- Życzy wszystkim Mieszkańcom Sandomierza zdrowia, spełnienia marzeń, konstruktywnych
sporów.
Ad. 6
Zamkniecie obrad.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdzając wyczerpanie Porządku
obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XLIV sesję Rady Miasta
Sandomierza.
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza.
Przewodniczący
Rady Miasta Sandomierza
Tadeusz Frańczak
Protokół sporządziła:
Jadwiga Rostocka
Inspektor
w Wydziale Organizacyjnym

4

