Protokół Nr 29
z XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza
11 lutego 2009 roku – Ratusz

Godz. rozpoczęcia sesji – 14,00
Godz. zakończenia sesji – 21,35
Sesji przewodniczył Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył
XXIX sesję Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana Jerzego
Borowskiego – Burmistrza Sandomierza wraz z Zastępcą: Panem Markiem Bronkowskim,
zaproszonych Gości, którzy będą składać Sprawozdania przewidziane w Porządku obrad
dzisiejszej sesji, Dyrektorów podległych, współpracujących z Urzędem Miasta jednostek,
Przedstawicieli Związków Zawodowych, Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy prasy i
radia oraz Panie i Panów Radnych.
W sesji uczestniczyli równieŜ :
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Pani Barbara RoŜek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
Pani Iwona Głowacka – Dzieciuch – p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich
Pani Jolanta Gawron - Ośrodek pomocy Społecznej w Sandomierzu
Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej (jak Załącznik do Protokołu)
W XXIX sesji udział wzięło udział 20 Radnych Rady Miasta Sandomierza jak w załączonej liście obecności.
Radny: Pan Jacek Dybus usprawiedliwił swoją nieobecność.
Przewodniczący Rady Miasta - Pan Tadeusz Frańczak na podstawie listy
obecności stwierdził, Ŝe Rada jest władna podejmować uchwały.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Miasta - Pan Tadeusz Frańczak poprosił o dokonanie wyboru
sekretarza dzisiejszej sesji Rady Miasta.
Pan Maciej Skorupa
Zaproponował kandydaturę Pana Krzysztofa NiŜyńskiego.
Pan Krzysztof NiŜyński wyraził zgodę.
Wobec braku innych zgłoszeń Pan Tadeusz Frańczak poddał pod głosowanie w/w
kandydaturę:
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 2 osoby „wstrzymały się od głosu”
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Krzysztof NiŜyński będzie sprawował funkcję
sekretarza dzisiejszych obrad.
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Ad. 3

Przyjęcie Porządku obrad sesji.

Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta zapytał o ew. uwagi wnioski do
przedstawionego Porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Poprosił o:
Zdjęcie z Porządku obrad projektu uchwały:
- Punkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady
wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w
oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza, dodatków do
wynagrodzenia oraz nagród.
Pozwoli to uniknąć podejmowania kolejnej uchwały dot. powyŜszej sprawy z uwagi na
wejście w Ŝycie nowej Karty Nauczyciela.
Pan Janusz Sochacki
- ZłoŜył wniosek o wprowadzenie do Porządku obrad sesji punktu p/n ObniŜenie diet
Radnych
- Powiedział, Ŝe jest to próba wyjścia naprzeciw deklaracjom Klubu Radnych „Kocham
Sandomierz” związanych z obniŜeniem diet Radnych w V kadencji Rady Miasta
Sandomierza. („Zwłaszcza, Ŝe kadencja zmierza ku końcowi”).
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, Ŝe:
- Klub „Kocham Sandomierz” zamierza przygotować stosowny projekt uchwały.
- Liczy na poparcie Pana Janusza Sochackiego – Poprzedni wniosek poparli wyłącznie
Członkowie Klubu „Kocham Sandomierz”
- NaleŜy decyzję w tej sprawie zostawić Klubom Radnych, które powinny w tej sprawie
wypracować wspólny wniosek.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, Ŝe:
- Do wszystkiego moŜna dorobić ideologię na zasadzie. „Myśmy chcieli, ale nie mogliśmy”
- Część swojej diety przekazuje –jak zawsze - dla potrzebujących dzieci.
- UwaŜa za demagogię twierdzenie, iŜ jednych Radnych stać na dobroczynność a innych nie.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta po konsultacjach z Panią Teresą
Prokopowicz – Radcą prawnym Urzędu stwierdził, Ŝe z uwagi na brak projektu uchwały dot.
zmian diet radnych nie ma moŜliwości przyjęcia wniosku Radnego - Pana Janusza
Sochackiego.
Wobec braku dalszych zgłoszeń Pan Tadeusz Frańczak –
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek i zapytał: Kto z
Państwa Radnych jest za:
- Zdjęciem z Porządku obrad punktu 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady

2

przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na
terenie Miasta Sandomierza, dodatków do wynagrodzenia oraz nagród ?
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się „ od głosu – Projekt
uchwały został zdjęty z Porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta.
Następnie Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod
głosowanie Porządek obrad uwzględniający przegłosowany wyŜej wniosek i stwierdził
przyjęcie przez Radę Miasta Sandomierza Porządku obrad – jak niŜej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
Powołanie sekretarza obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza.
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta.
Informacja o stanie bezrobocia i przeciwdziałania jego powstawaniu.
Informacja o działalności Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A.
Kierunki rozwiązywania problemów mieszkaniowych Sandomierza.
Sprawozdanie z działalności StraŜy Miejskiej w Sandomierzu za rok 2008.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia odwołania Przewodniczącego Komisji
Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia Rady Miasta Sandomierza.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/8/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia
20 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady
Miasta Sandomierza.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady
Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i
zatwierdzenia ich składów osobowych. (Wniosek radnych
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie oddania gruntu w uŜytkowanie wieczyste.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek
opłaty targowej od środków transportowych i ich części, a takŜe akcesoriów do
środków transportowych oraz sposobu poboru tej opłaty.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego w roku 2009.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla
nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach
oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Sandomierz.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej będące w zakresie zadań własnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza
Koprzywianki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji
Statutowej Rady Miasta Sandomierza.
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24. Przyjęcie Sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2008
rok.
25. Przyjęcie Planów pracy na 2009 rok:
a) Rady Miasta Sandomierza
b) Komisji Rewizyjnej
c) Komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy miejskiej Sandomierz do
Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego (Wniosek Burmistrza Sandomierza)
27. Interpelacje i zapytania Radnych
28. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy róŜne.
29. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta przypomniał Państwu
Radnym, Ŝe Protokoły z XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza V kadencji były
wyłoŜone w Biurze Rady i nie zgłoszono uwag do ich treści.
W związku z brakiem zgłoszeń Pan Przewodniczący Rady zapytał: Kto jest za przyjęciem
protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza ?
Wynik głosowania: 20„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”
Pan Tadeusz Frańczak stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza przyjęła jednogłośnie
Protokoły z XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza.
Ad. 4
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta.
Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza przedstawił:
Informację o bieŜących sprawach Miasta w okresie od 17.12.2008 roku do 10.02.2009 roku
Wykaz zadań rozpoczętych bądź zrealizowanych przez:
Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
- Opracowano aktualizację Programu Ochrony Środowiska.
- Wykonano iluminacje budynku Ratusza
- Trwają prace przy usuwaniu awarii na Rynku Starego Miasta.
- Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieŜąco.

Wydział Techniczno - Inwestycyjny
Ogłoszono przetarg na budowę ul. POW, która otrzymała dofinansowanie w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W dniu 09.02.09r.
rozpoczęła pracę komisja przetargowa, wpłynęło 5 ofert (najtańsza oferta - 1 328.439,76 zł
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brutto, najdroŜsza oferta – 1 994 841,97 zł brutto). Przewidywana kwota na przetarg 2 100 000,00 zł.
Rozliczono pierwszy etap zadania pn.: „Budowa nawierzchni ul. Mickiewicza 14-20”
polegający na wykonaniu oświetlenia i przewiertu pod ul. Mickiewicza.
Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: ”Budowa ulic Reymonta, Asnyka i Frankowskiego
w Sandomierzu” z RPOWŚ, został wstępnie zakwalifikowany przez Urząd Marszałkowski i
przekazany do oceny merytoryczno-technicznej.
ZłoŜono dwa wnioski o dofinansowanie zadań pn.: ”Uporządkowanie gospodarki wodno –
ściekowej na terenie miasta Sandomierza” oraz „Rewitalizacja Starego Miasta w
Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego”.
Zakończono i odebrano zadanie pn.: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul.
Krakowskiej – Etap II”.
Kontynuowane są prace przy „Przebudowie stadionu sportowego w Sandomierzu – Etap II”.
Przeprowadzane są przeglądy gwarancyjne zadań wykonanych w latach ubiegłych.
Przygotowywane są dokumenty pod inwestycje planowane do realizacji w 2009r.
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Kultura
19.12.2008 r. – „Fotografia Inspirowana” – wernisaŜ wystawy fotograficznej, ekspozycja
prac uczestników projektu „Edukacyjne warsztaty artystyczne w zakresie fotografiki”, który
był realizowany przez FKZS, miejsce: Galeria „Przykrótka” – Rynek 25/26,
29.12.2008 r. – „O kolędzie polskiej” - prelekcja prof. Jerzego Bartmińskiego, spotkanie
odbyło się w ramach cyklu „Rozmowy na Starówce” organizowanego przez Muzeum
Okręgowe w Sandomierzu oraz Dom Pracy Twórczej „Alicja”, miejsce: Dom Pracy Twórczej
„Alicja”,
31.12.2008 r. – „Zabawa karnawałowa” – impreza dla członków Klubu Seniora
zorganizowana przez Ośrodek Akcji Kulturalnej, miejsce: OAK MOSiR,
31.12.2008 r. - „Sylwester pod gwiazdami” – zabawa sylwestrowa, przywitanie Nowego
Roku przez mieszkańców Sandomierza na Rynku Starego Miasta, zabawa taneczna przy
muzyce mechanicznej oraz pokaz sztucznych ogni, miejsce: Rynek Starego Miasta,
7.02.2009 r. – „Bal karnawałowy dla dzieci” – impreza dla dzieci i młodzieŜy
uczęszczającej na zajęcia artystyczne w Ośrodku Akcji Kulturalnej, podczas zabawy wybrano
króla i królową balu, miejsce: OAK MOSiR,
11.01.2009 r. - XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” – w programie
imprezy przewidziano: pokaz ratownictwa Państwowej StraŜy PoŜarnej, blok artystyczny
miejskich formacji wokalno – tanecznych, pokaz teatru ognia „Skorpion”, licytacje i konkursy
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z nagrodami oraz koncert zespołu „Wańka Wstańka”, miejsce: hala widowiskowo-sportowa
MOSiR,
17.01.2009 r. – „Martin Labazevitch – pianista” – koncert muzyki powaŜnej, podczas
występu moŜna było wysłuchać utworów tak znanych kompozytorów jak: F. J. Haydn, K.
Szymanowski, F. Chopin, F. Liszt, miejsce: Sala Rycerska w Zamku sandomierskim,
18.01/25.01.2009 r. – „Kolędy i Pastorałki” - koncerty kolęd w wykonaniu MłodzieŜowej
Orkiestry Dętej działającej przy CKiR MOSiR, miejsce: kościół pw. Nawrócenia Świętego
Pawła Apostoła, kościół pw. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata
21.01.2009 r. – „Kolędujmy wszyscy razem” – przedstawienie noworoczne, na scenie CKiR
zaprezentowały się: Zespół „Ziemia Sandomierska” oraz uczniowie klas III ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Sandomierzu, miejsce: sala widowiskowa CKiR MOSiR,
23.01.2009 r. – „Sandomierzanie – Sandomierz” – wernisaŜ wystawy fotograficznej;
ekspozycja około 100 czarno - białych fotografii, wykonanych przez 12 uczestników pleneru
fotograficznego, który latem 2008 r. odbył się w Sandomierzu, miejsce: Galeria Sztuki
Współczesnej BWA,
29.01.2009 r. – „Jest taka noc…” – widowisko słowno-muzyczne, przedstawienie
i
przygotowała młodzieŜ z klubu literackiego, działającego przy Centrum Kultury
Rekreacji MOSiR, scenariusz spektaklu opracowano w oparciu o powieść Karola Dickensa
pt.: „Opowieść Wigilijna”, miejsce: sala widowiskowa CKiR MOSiR,
6-8.02.2009 r. – „Marsz Szlakiem Puławiaków – Powstańców Styczniowych 1863 roku”marsz kultywujący pamięć patriotów, którzy oddali Ŝycie za wolność Polski, trasa marszu:
Słupcza – Dwikozy – Sandomierz, patronat Burmistrz Sandomierza.
Sport
20.12.2008 r. – Amatorski Turniej Piłki Siatkowej – w zawodach wzięło udział 9 druŜyn:
z Sandomierza – Seminarium Duchowne, I LO, II LO, Absolwenci II LO, MOSiR,
Gimnazjum nr 2 oraz z Gimnazjum Wilczyce, Seniorzy Wilczyce a takŜe zespół z Kichar,
miejsce: hala widowiskowo-sportowa MOSiR,
21.12.2008 r. - Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Stołowego „Sandomierz - TOP 2008”
- zawodnicy rywalizowali o puchar Burmistrza Sandomierza w kategoriach wiekowych: do 30
lat, od 31 do 44 lat, od 45 do 54 lat oraz od 55 wzwyŜ, miejsce: hala widowiskowo-sportowa
MOSiR,
17-18.01.2009 r. - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-letnich w pływaniu –
zwycięstwa sandomierzanina Kacpra Łopacińskiego na dystansach 50 m, 100 m, 200 m oraz
400 metrów w stylu dowolnym (4 złote medale); z kolei na dystansie 1500 m stylem
grzbietowym wywalczył drugie miejsce (1 srebrny medal); podczas tych zawodów srebrny
medal na dystansie 50 m stylem grzbietowym zdobył równieŜ zawodnik MUKS „Foka”
Sandomierz Maciej Szemraj, miejsce: Gorzów Wielkopolski,
19.01.2009 r. – „VI Noworoczne Spotkanie Sportowców” – podsumowanie działalności
sportowej sandomierskich klubów, stowarzyszeń i szkół za rok 2008; wręczenie nagród i
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wyróŜnień najlepszym sandomierskim sportowcom, trenerom, działaczom i sponsorom;
oprawę muzyczną przygotowała MłodzieŜowa Orkiestra Dęta; podczas imprezy swój świetny
kunszt aktorski zaprezentowały takŜe dzieci z grupy literackiej, działającej pod opieką Marii
Dull, miejsce: sala widowiskowa CKiR MOSiR,
23-25.01.2009 r. - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w
lekkoatletyce – zwycięstwo Karoliny Kołeczek w biegu przez płotki na dystansie 60 m,
sandomierzanka, zawodniczka UKS „Trójka” podczas biegu finałowego zdecydowanie
zdeklasowała rywalki, ustanawiając rekord Ŝyciowy 8,64 sek., miejsce: Spała.
7.02.2009 r. – Halowy Turniej Piłki NoŜnej Kolegium Sędziów Województwa
Świętokrzyskiego - w turnieju rywalizowały druŜyny sędziów reprezentujące Sekcje
Terenowe Województwa Świętokrzyskiego: Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz,
Starachowice i SkarŜysko Kamienną, zwycięzcą została druŜyna z Kielc, miejsce: hala
widowiskowo-sportowa MOSiR,
8.02.2009 r. - I Zimowy Turniej Piłkarski Kibiców i Sympatyków SKS „Wisła”
Sandomierz - turniej miał na celu integrację środowiska sportowego, a takŜe zapewnienie
uczestnikom wspaniałej zabawy, podczas imprezy przeprowadzono zbiórkę słodyczy,
maskotek oraz wszelkich gadŜetów, które trafią do wychowanków Domu Dziecka w
Łoniowie, miejsce: hala widowiskowo-sportowa MOSiR,
REFERAT WINDYKACJI NALEśNOŚCI
W okresie od 17.12.2008 r. do dnia 10.02.2009 r. :
Wydano 10 decyzji w sprawie umorzenia, rozłoŜenia na raty i odroczenia terminu płatności
zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od
środków transportowych.
Wydano 2 postanowienia w sprawach: wezwania stron do uzupełnienia braków wniosku,
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, przedłuŜenia terminu wydania decyzji, oraz w
sprawach o udzielenie pomocy prawnej.
Wysłano 254 upomnienia z podatku od nieruchomości, oraz z zajęcia pasa drogowego,
Wysłano 269 upomnień z podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania pienięŜnego,
Wysłano 167 upomnień z podatku rolnego,
Wycofano i zaktualizowano 26 tytułów wykonawczych, na skutek dobrowolnych wpłat przez
dłuŜników,
Wystawiono 89 tytułów wykonawczych za mandaty,
Wystawiono 31 tytułów wykonawczych z podatku od środków transportowych,
Wystawiono 245 tytułów wykonawczych z podatku od nieruchomości -osoby fizyczne
Wystawiono 5 tytułów wykonawczych z podatku od nieruchomości
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Wypowiedziano 5 umów rozkładających zaległość na raty , oraz wezwano te osoby do
zapłaty za zaległy czynsz.
Podpisano z dłuŜnikami 12 umów rozkładających zaległość na raty.
Skierowano 48 spraw na drogę postępowania sądowego o zapłatę za zaległy czynsz dot.
lokali mieszkalnych.
Wydano 591 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku rolnego
oraz o niezaleganiu w podatkach,
Wystawiono 5 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis oraz przekazano 2 sprawozdania
o nie udzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta:
- Podziękował Panu Burmistrzowi za wypowiedz.
- Otworzył dyskusję.
Pan Krzysztof Cieślak
Powiedział, Ŝe:
- Iluminacja na Ratuszu „jest wspaniała”.
- „AŜ się prosi”, aby podobnie oświetlić Bramę Opatowską.
Pan Mirosław Czaja
Zapytał: Czy Wniosek dot. Uporządkowania Gospodarki – Wodno-Ściekowej na Starym
Mieście nie powinien przejść oceny formalnej i merytorycznej I stopnia?
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe:
- Nie moŜe na razie odpowiedzieć na pytanie Radnego - Pana Mirosława Czaji z uwagi na
problemy z Warszawską Firmą Konsultingową (dokonano błędnych wyliczeń wymagających
korekty).
- Wiele zabytkowych budynków w Sandomierzu naleŜałoby oświetlić – Będzie to robione
sukcesywnie (W planach jest oświetlenie korony Ratusza)
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek
Zapytała: Czy realizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w
niesprzyjających warunkach atmosferycznych nie pozostanie bez wpływu na jakość
wykonania tego obiektu ?
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe :Umowa z wykonawcą jest tak skonstruowana, Ŝe jeŜeli nie zostanie
dotrzymany termin, to wszelkie konsekwencje za nieterminową realizację poniesie
wykonawca.

8

Pan Władysław Teter
Zapytał – w związku z planowanym oddaniem stadionu – o sprawę rozwiązania miejsc
parkingowych przy tym obiekcie.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe
- Na razie kilka miejsc parkingowych jest zaplanowanych w miejscu istniejącego
„zieleniaka”.
- Ma świadomość, iŜ problem jest złoŜony i „do dyskusji”.
Pan Burmistrz wyraził przekonanie, Ŝe wraz z Radnymi zostanie wypracowany optymalny
projekt.
Pan Marceli Czerwiński
Zaapelował o szybsze uchwalenie budŜetu’2009 z uwagi na , między innymi, rozpoczęcie
sezonu sportowego oraz np. potrzebę ogłaszania przetargów.
Pan Janusz Sochacki
Zapytał o planowane rozwiązania wjazdu na Sandomierską Starówkę w związku z duŜym
natęŜeniem ruchu na dwóch ulicach Starego Miasta ( RównieŜ z uwagi na „sypiący się”
mur)
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe
- Opracowywana jest dokumentacja rekonstrukcji całych murów obronnych.
- JeŜeli chodzi o organizację ruchu na Starym Mieście, to „Niebawem powinno być lepiej”.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta podziękował za dyskusję i z uwagi na
brak dalszych zgłoszeń przystąpił do realizacji kolejnego punktu Porządku obrad sesji.
Ad. 6
Informacja o stanie bezrobocia i przeciwdziałania jego powstawaniu.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza:
- Przypomniał, Ŝe Państwo Radni otrzymali w Materiałach na sesję informację dotyczącą
stanu bezrobocia i przeciwdziałaniu jego powstawaniu przedstawioną przez Pana Jerzego
Niziałka – Prezesa Fundacji Sandomierskiej.
- Poprosił o zabranie głosu kolejno:
- Pana Mariana Łatkowskiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
- Pana Jerzego Niziałka – Prezesa Fundacji Sandomierskiej,
którzy przedstawili informację na temat stanu bezrobocia i przeciwdziałaniu jego
powstawaniu (Jak Załącznik do protokołu).
Pan Janusz Sochacki
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Zapytał: Czy w Sandomierzu są podobne trudności z zarejestrowaniem się bezrobotnych jak
ma to miejsce w Kielcach ? („Gdzie kolejki ustawiają się o 4. rano”)
Pan Marian Łatkowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Powiedział, Ŝe:
- Obecnie rejestruje się więcej osób niŜ w analogicznym okresie roku ubiegłego.
- W Sandomierzu nie ma problemów z rejestracją bezrobotnych.
Pan Tadeusz Frańczak podziękował za przedstawioną Informację i za dyskusję.
Ad. 7
Informacja o działalności Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta:
- Przypomniał, Ŝe Informację dotyczącą działalności Sandomierskiego Rynku Hurtowego
Państwo Radni otrzymali w Materiałach na sesję.
- Poprosił o ew. zabranie głosu Pana Janusza Stasiaka – Prezesa SORH S.A. oraz pytania
dotyczące przedstawionej Informacji.
Pan Krzysztof Cieślak
- Przypomniał, Ŝe wielokrotnie na spotkaniach apelował o załoŜenie siatek zabezpieczających
plac targowy – Pozwoli to uniknąć bałaganu po dniu targowym.
Pan Janusz Stasiak - Prezes SORH S.A.
Powiedział, Ŝe:
- Pracownicy starają się sprzątać niezwłocznie i zapewnił, Ŝe w ciągu 2 godzin od
zakończenia handlu plac jest czysty.
- Zarządca drogi krajowej – świrki i Wigury – nie wyraził zgody na załoŜenie siatki
zabezpieczającej.
Pan Robert Sobieraj
Zapytał:
- Jaką uchwałę (uchwały) powinni podjąć radni, aby umoŜliwić niepełnosprawnym wjazd na
giełdę np. raz w tygodniu ?
Pan Janusz Stasiak
Powiedział, Ŝe:
- Zawsze w przypadku jakichkolwiek problemów pracownicy giełdy słuŜą pomocą
niepełnosprawnym.
- JeŜeli Pan Burmistrz i Rada Miasta zwolnią z opłat osoby niepełnosprawne, to SORH S.A.
wykona uchwałę - wpłynie to jednak niewątpliwie na dochody z opłat targowych.
- Niepełnosprawni powinni unikać odwiedzania giełdy w soboty z uwagi na zdecydowanie
większe zagroŜenie bezpieczeństwa.
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Pan Marceli Czerwiński
Zapytał: Jak układa się współpraca handlowa z Rosją ?
Pan Janusz Stasiak
Powiedział, między innymi, Ŝe sprzedaŜ do Rosji jest duŜa i wydaje się rosnąć.
Pan Zenon Paś – Mieszkaniec Sandomierza
Powiedział, Ŝe
- Osoby, które chcą dokonać zakupów powinny wjeŜdŜać na giełdę bezpłatnie.
-Rada powinna to jak najszybciej uregulować.
- Podał definicję osoby niepełnosprawnej (równieŜ jest to osoba, która nie moŜe „nieść
towaru”)
- Kupujący z Ukrainy, Rumuni przyjeŜdŜają i dokonują transakcji na parkingu z
pominięciem placu targowego.
Pan Janusz Stasiak - Prezes
Powiedział, Ŝe:
- WaŜne jest aby nie przeszkadzać kupującym i sprzedającym.
- KaŜdy wjeŜdŜa na plac w celach biznesowych.
- KaŜda decyzja zwalniająca z opłat będzie miała wpływ na sprawy finansowe.
Pan Andrzej Bolewski
Powiedział, między innymi, Ŝe:
Zarząd Spółki ma tak „funkcjonować” , aby relacje pomiędzy zarządcą placu targowego,
kupującym i sprzedającym były prawidłowe.
Pan Wojciech Czerwiec
Zapytał Pana Janusza Stasiaka - Prezesa SORH S.A. o:
- Opłaty targowe.
- Przychody i rozchody z handlu hurtowego oraz pośrednictwa handlowego.
Pan Janusz Stasiak
Powiedział, Ŝe:
- Opłaty targowe nie są przychodem spółki przychodem Spółki jest prowizja..
- Przychody z handlu hurtowego i pośrednictwa handlowego wynosiły około 8 mln 400 tys. zł
(uzyskane z duŜym wysiłkiem przy średniej cenie jabłek 0,50 zł)
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta podziękował za dyskusję i
powiedział, Ŝe Rada Miasta Sandomierza przyjęła Sprawozdanie z działalności
Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A.
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Ad. 8
Kierunki rozwiązywania problemów mieszkaniowych Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział ,Ŝe:
- PowyŜszy punkt był przewidziany w Planie pracy Rady Miasta Sandomierza na 2008 rok.
- O taki punkt w Porządku obrad sesji wnioskowała Komisja Polityki Mieszkaniowej.
- W Materiałach na sesje Państwo Radni otrzymali materiały przygotowane przez Pana
Burmistrza oraz Prezesa Sandomierskiego TBS.
- Z wnioskiem o wykup mieszkań na Starym Mieście wystąpiła duŜa grupa Mieszkańców
Starówki.
- Komisja Wspólna: Komisja BudŜetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu
i Usług oraz Komisja Polityki Mieszkaniowej sformułowała wnioski dot. omawianego
tematu.
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek
Jako Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej powiedział, między innymi , Ŝe:
- NaleŜy zająć się sprawą mieszkań
- Z obserwacji zdobytych podczas wizji lokalnych osoby ubiegające się o mieszkania z
zasobów gminy mieszkają w cięŜkich warunkach.
- Spółdzielnia Mieszkaniowa skupia się na eksploatacji istniejących mieszkań – a nie na
budowie nowych lokali.
- Sandomierz nie posiada zbyt wielu terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
- NaleŜy sprzedać mieszkania na Starym Mieście
Następnie Pani Agnieszka Frańczak przedstawiła wnioski sformułowane przez Komisję
wspólna : Komisje polityki Mieszkaniowej, Komisje Gospodarki komunalnej, handlu i Usług
oraz Komisję BudŜetu i Finansów – jak niŜej.
I wniosek
Komisja wnioskuje o zmianę w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Osiedle Mickiewicza - zmiana przeznaczenia terenów z trenów zarezerwowanych pod cele
oświatowe przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe.
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.
II wniosek
Komisja wnioskuje o przygotowanie terenów miejskich pod budownictwo jednorodzinne
(indywidualne) np. teren po tzw. barakach - kruków).
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.
III wniosek
Komisja wnioskuje o zabezpieczenie środków w budŜecie na 2009 rok na budownictwo
socjalne.
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
0 głosów „przeciwnych” Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.”
Pan Mirosław Czaja
Powiedział, Ŝe:
- NaleŜy wesprzeć budownictwo jednorodzinne.
- Tereny pod w/w budownictwo moŜna uzyskać poprzez zmianę Planów Miejscowego
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Zagospodarowania Przestrzennego.
- NaleŜy budować mieszkania socjalne oraz wspierać rozwój osiedli (np. przy szpitalu).
- Zwiększyć bonifikatę na wykup mieszkań komunalnych (Własność prywatna „sprawdza
się”).
- Pieniądze z wykupu mieszkań przeznaczyć na budowę mieszkań socjalnych.
Pan Andrzej Bolewski
Powiedział, Ŝe
- Inaczej widzi sprawy mieszkaniowe w Sandomierzu niŜ przedmówcy.
- Mieszkania są – tylko ludzie nie mają pieniędzy.
- Problem jest z utrzymaniem lokali a nie z ich wybudowaniem.
- NaleŜy skupić się na utrzymaniu substancji, która juŜ jest i przyjrzeć się ile kosztuje jej
utrzymanie.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział - „Jako osoba mająca bezpośredni i pośredni kontakt” z problemem
mieszkalnictwa w Sandomierzu (Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wiceprezes
Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, bankowiec) - między innymi, Ŝe:
- W części podziela opinię Przedmówcy.
- Temat związany z w/w problemem przewija się na kaŜdej sesji np. przy rozpatrywaniu
Miejscowych Planów Zagospodarowania, uchwał budŜetowych i inn.)
- DuŜą winę za utrudnienia w tej sferze ponoszą słuŜby architektoniczne Urzędu Miejskiego
(3/4 Miasta nie ma Planu Miejscowego Zagospodarowania)
- Połowa Miasta nie jest uzbrojona.
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego miało prawo bytu i było dobrym interesem w
przypadku, gdy Bank Gospodarstwa Krajowego do kaŜdej złotówki wyłoŜonej przez Miasto
dawał swoje 3 zł.
„Dziś Państwo odeszło od szczytnych idei , pieniędzy nie daje i TBS muszą poczekać na
lepsze czasy.”
- NaleŜy mieć świadomość, iŜ zgodnie z przepisami, w przypadku ew. sprzedaŜy mieszkań
na Starym Mieście prawo pierwokupu mają właściciele mieszkań i kamienic.
- Rolą Miasta jest:
1. Zapewnienie mieszkań socjalnych – w przypadku eksmisji gmina ma obowiązek zapewnić
lokal mieszkalny.
2. Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego poprzez uzbrojenie
terenu, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, dostęp do tanich działek itp.
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, Ŝe:
- Mieszkańcy Starówki, powinni mieć moŜliwość wykupu mieszkań na podobnych
warunkach podobnie jak Mieszkańcy innych części Sandomierza.(„Nie są Obywatelami
drugiej kategorii”)
- Rolą Radnych jest dopilnować , aby wykup lokali mieszkalnych był zgodny z prawem.
- Nic nie stoi na przeszkodzie aby przygotować projekt uchwały pozwalający na wykup
mieszkań („Podobno tylko trzy kamienice na Starym Mieście nie mają uregulowanego stanu
prawnego”)
- Mieszkańcy Starego Miasta „na to zasługują”.
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- Kierunek jest dobry: wybudowano blok socjalny i „pojawia się temat hotelu policyjnego”.
- TBS uwaŜa za nieporozumienie.
Kończąc wypowiedz Pan Maciej Skorupa zapytał: Czy Pan Burmistrz przygotuje stosowny
projekt uchwały czy Rada Miasta ma to zrobić sama ?
Pan Janusz Sochacki
Powiedział „do protokołu” , Ŝe:
- Nie powiedział, Ŝe „ Mieszkańcy nie zasługują”.
- Po raz wtóry podkreśla, iŜ były właściciel (bez względu na sposób wywłaszczenia) ma
prawo pierwokupu.
- „Uregulowany stan prawny” jest rozumiany przez laików w sposób bardzo uproszczony.
Pan Krzysztof Kandefer
Powiedział, Ŝe:
- Nie zgadza się z opinią Pana Andrzeja Bolewskiego, iŜ sytuacja mieszkalnictwa w
Sandomierzu nie jest tragiczna.
- Komisja Polityki Mieszkaniowej liczy zaledwie 5 członków, gdyŜ Radni nie chcą się
angaŜować w trudne sprawy.
- Jako członek Komisji Mieszkaniowej uczestniczy w tzw. wizjach lokalnych sprawdzając
warunki mieszkaniowe osób ubiegających się o lokale mieszkaniowe z zasobów gminy i
uwaŜa, Ŝe wiele rodzin mieszka w warunkach tragicznych (np. trzy rodziny mieszkające w
lokalu o pow. 30 m kw.).
- Wiele rodzin ubiegających się o mieszkanie byłoby stać na jego utrzymanie.- Często są to
równieŜ młode rodziny z małymi dziećmi.
- Z TBS-ami „nie wyszło”, ale naleŜy podejmować kolejne próby poradzenia sobie z tym
trudnym tematem.
Pan Janusz Sochacki
Poprosił o 10-cio minutową przerwę.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza :
- Zapewnił, Ŝe ogłosi przerwę po rozpatrzeniu punktu 8.
- Powiedział, Ŝe podziela wiele spostrzeŜeń Radnego – Pana Janusza Sochackiego dot.
sytuacji mieszkaniowej.
- Przypomniał Panu Januszowi Sochackiemu, Ŝe podobne wnioski składały połączone
Komisje oraz Koledzy z Klubu PiS i „nie było to granie na emocjach”.
- Powiedział, Ŝe równieŜ Komisja Polityki Mieszkaniowej poprzedniej kadencji wnioskowała,
między innymi „o umoŜliwienie ludziom dokonywanie na istniejących zasobach
mieszkaniowych nadbudów, dobudów, adaptacji strychów”.
Pan Władysław Teter
Powiedział, Ŝe:
- Sytuacja „w temacie” budownictwa jest złoŜona.
- JeŜeli chodzi o TBS , to jest to oferta dla ludzi średnio zamoŜnych, gdzie 2 ludzi pracuje ( i
nigdy nie będą właścicielami tego mieszkania).
- Potrzeba budowy mieszkań socjalnych jest bezdyskusyjna.
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- Przeniesienie najemców lokali komunalnych do mieszkań socjalnych pozwoliłoby na
odzyskanie ładnych lokali komunalnych.
- W sprawę TBS zaangaŜowano duŜe środki finansowe, zatrudniono radę nadzorczą, zarząd a
„na dzień dzisiejszy nie ma efektów”.
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek
Poprosiła Pana Burmistrza , aby zrezygnował z innych spraw i zajął się wyłącznie sprawą
mieszkań w Sandomierzu.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, Ŝe:
- Nieprawda jest, iŜ Miasto ponosi dodatkowe koszty (związane z wynagrodzeniem
projektanta) w przypadku zmian dokonywanych w Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.
- Wszyscy muszą mieć świadomość, Ŝe na 20 Rodzin mieszkających w nowowybudowanym
bloku socjalnym czynsz płaci zaledwie 4 najemców.
- Romowie mieszkający na osiedlu Kruków nie chcą opuścić baraków – śyczą sobie
jedynie postawienia dwóch WC, bo chcą prowadzić koczowniczy tryb Ŝycia.
- Gdyby uchwała o powołaniu TBS została podjęta (a taki projekt uchwały został Radzie
przedłoŜony)w poprzedniej kadencji – to być moŜe Miasto otrzymałoby pomoc od Państwa.
- Podpisał w sprawie TBS umowę z Panem Janem Dziubińskim – Prezydentem
Tarnobrzega(?)
Pan Jan CieŜ – Przewodniczący rady Nadzorczej TBS zrezygnował z funkcji nie chcąc być
posadzonym o pobieranie wynagrodzenia „za nic”.
- Członkowie Rady Nadzorczej TBS pracowali w czynie społecznym.
- Pewne koszty w związku z podjętą uchwałą o TBS zostały poniesione i warto byłoby
wykonaną pracę spoŜytkować (np. wykonano dokumentację za 150 tys. zł)
- Zgłoszono wniosek , aby pieniądze przeznaczone w bieŜącym roku na TBS przeznaczyć na
budownictwo socjalne.
- Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza za nadzór budowlany nie
pobiera Ŝadnej opłaty ( Gmina zapłaciła tylko składkę w wysokości 500 zł za przynaleŜność
Pana Marka Bronkowskiego do Izby)
Pan Marek Bronkowski w/w pracę wykonuje w godzinach popołudniowych.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza :
- Powiedział, Ŝe podczas DyŜurów Radnych często zgłaszali się Mieszkańcy Starego Miasta
w sprawie wykupu mieszkań.
- Poprosił o zabranie głosu Mieszkankę Starego Miasta.
Pani Ewa Wudz – Mieszkanka Sandomierza
Powiedziała, między innymi, Ŝe:
- Nie rozumie, dlaczego - zdaniem Burmistrza – zmiana własności pozbawi Miasto dotacji
unijnej.
- Mieszkańcy Starówki nie występują o zmianę przeznaczenia lokali – nadal będą to lokale
mieszkalne.
- Niebezpieczeństwo osuwania się skarpy istniej od zawsze – problem tylko jak
zminimalizować zagroŜenie.
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- Mieszkańcy Starego Miasta proszą o rzetelna informację na temat moŜliwości wykupu
mieszkań i o „podjęcie przez Radę Miasta głosowania”.
Pan Zenon Paś – Mieszkaniec Sandomierza
Powiedział, Ŝe:
- Na temat wykupu mieszkań i prawa pierwokupu przez właścicieli mieszkań ma
ambiwalentne odczucia.
- Wielu byłych właścicieli wzięło „ w poprzednim systemie” pieniądze za nieruchomości.
- Przedstawił dzieje nieruchomości PP. Dziarków.
- JeŜeli Mieszkańcy Starówki chcą kupić mieszkania, to naleŜy im to umoŜliwić.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, Ŝe:
- Nie wypowiadał się na temat prawa (lub jego braku) do wykupu lokali przez osoby
w nich zamieszkujące.
- Podzielił się – lojalnie - posiadaną wiedzą na temat zasad obowiązujących przy sprzedaŜy
tego typu nieruchomości.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe;
- Wiele budynków na Starym Mieście jest wpisanych do Rejestru zabytków np.:
Rynek 6,3,7,8,9, 10,15,20,22 23,30,31, przy ulicy Katedralnej, nieuregulowany stan
prawny: Zamkowa 2, Opatowska 1,Opatowska 11.
- Prawdą jest ,Ŝe byli właściciele ubiegają się o odzyskanie swoich niegdyś własności.
- Zdaniem konserwatora zabytków kaŜdy przypadek na Starówce musi być rozpatrywany
oddzielnie, gdyŜ np. zabytku nie moŜna podzielić.
- Nie wszyscy są (będą ) zainteresowani wykupem mieszkań.
- 50 % wszystkich zaległości czynszowych , to zobowiązanie Mieszkańców Starego Miasta.
- Dzisiaj trudnym problemem do rozwiązania jest nawet organizacja imprez kulturalno –
rozrywkowych na Starówce.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta :
- Podziękował wszystkim za dyskusję.
- Wyraził nadzieję, Ŝe przy dobrej woli uda się sprawę wykupu mieszkań rozwiązać.
- Ogłosił 10-cio minutową przerwę.
Po przerwie pan Przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do realizacji kolejnego punktu
Porządku obrad sesji.
Ad. 9
Sprawozdanie z działalności StraŜy Miejskiej w Sandomierzu za rok 2008 rok.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przypomniał, Ŝe
Państwo Radni mieli moŜliwość zapoznania się z w/w Sprawozdaniem (dostarczonym w
materiałach na dzisiejszą sesję Rady) i zapytał o ew. pytania dot. w/w tematu.
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Pan Janusz Sochacki
- Powiedział, Ŝe w Sprawozdaniu z działalności StraŜy Miejskiej na stronie 9b jest informacja
o tym, Ŝe odstąpiono od wymierzenia kary, między innymi, od osób posiadających
immunitet.
- Zapytał :”Kto to?”
Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej
Powiedział, Ŝe chodzi o sędziów, prokuratorów i posłów.
Pan Janusz Sochacki
Zapytał: Czy zgodnie z przepisami zostało powiadomione Ministerstwo Sprawiedliwości.?
Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej
Powiedział, Ŝe nie powiadomiono Ministerstwa Sprawiedliwości.
Pan Krzysztof Cieślak
-Poprosił o „wyczulenie” StraŜy Miejskiej na zachowania grup chuligańskich i
„narkotycznych” na Hucie.
- Stwierdził, Ŝe powiadamiana do incydentów Policja i StraŜ Miejska przyjeŜdŜa opieszale.
- Zaapelował , w imieniu mieszkańców Huty (teŜ płacących podatki) o częstsze patrole
Na Osiedlu przy Hucie.
Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej
Powiedział, Ŝe:
- Do zadań StraŜy Miejskiej naleŜą sprawy porządku, ładu.
- Bijatyki, rozboje, narkotyki – to zadania Policji.
Pan Krzysztof Cieślak
Powiedział, Ŝe:
- Na Osiedlu nagminnie łamany jest przepis dot. parkowania na miejscu dla inwalidów.
- Prosi skuteczne interwencje w w/w sprawie.
Pan Zenon Paś – Mieszkaniec Sandomierza
Powiedział, między innymi, o:
- Konflikcie z funkcjonariuszami StraŜy Miejskiej w latach 1993- 1994.
- Historii wprowadzenia znaku B-1 i zakazie wjazdu dla niepełnosprawnych.
- Wyjeździe funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej samochodem słuŜbowym na rozprawę do
Kielc.
- Potrzebie zrobienia porządku w Mieście – w tym (wzorem innych miast) – rozwiązania
StraŜy Miejskiej w Sandomierzu.
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Podczas wypowiedzi Pana Zenona Pasia - Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady
Miasta poprosił o odnotowanie w protokole z XXIX sesji Rady Miasta , Ŝe o godz. 17,34
salę posiedzeń opuścił Radny – Pan Janusz Sochacki.
Pan Janusz Sochacki wrócił na salę obrad o godzinie 17,40.
Pan Andrzej Fornalski – Mieszkaniec Sandomierza
Powiedział, Ŝe:
- W związku z brakiem moŜliwości dogodnego wjazdu, w imieniu lokatorów na Starym
Mieście, złoŜyli skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.
- Jego zdaniem Sandomierz jest Miastem bezpiecznym i patrolujący ulice Starówki od godz.
5-6 rano funkcjonariusze StraŜy Miejskiej są niepotrzebni.
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady
Miasta zamknął dyskusję i stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza przyjęła Sprawozdanie z
działalności StraŜy Miejskiej w Sandomierzu za rok 2008.
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia odwołania Przewodniczącego Komisji
Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia Rady Miasta Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przypomniał, Ŝe :
- Projekt uchwały został przygotowany na wniosek Komisji Opieki Społecznej, Ochrony
Rodziny i Zdrowia.
- Zaprosił do dyskusji.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, Ŝe:
- Jest to kolejny projekt uchwały, w którym obecna większość zmienia przewodniczącego
komisji.
- Pani Mariola Stępień przez wiele lat pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Opieki
Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia w sposób perfekcyjny, solidny i merytoryczny.
- Nikt na posiedzeniu komisji nie podziękował Pani Przewodniczącej za wieloletnią pracę
w komisji.
- Na miejsce Pani Marioli Stępień ma być powołany Pan Michał Saracen, który jest Radnym
od kilku miesięcy.
- Jego zdaniem (posiłkując się Kopernikiem) jest to przypadek, kiedy „Pieniądz dobry
wypierany jest przez pieniądz gorszy”.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe:
- Prawo Kopernika mówi, iŜ „Dobry pieniądz wypiera zły pieniądz”.
- Członkowie Komisji podziękowali Pani Marioli Stępień za pracę w Komisji Opieki
Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w
projekt uchwały i na podstawie wyników głosowania: 12 „za”, 7 „przeciw”, 0
„wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła
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Uchwałę Nr XXIX/257/2009
w sprawie zatwierdzenia odwołania Przewodniczącego Komisji Opieki Społecznej,
Ochrony Rodziny i Zdrowia Rady Miasta Sandomierza.
Ad. 11
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/8/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia
20 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady
Miasta Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe projekt uchwały został
przygotowany na wniosek Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia , która to
na swoim posiedzeniu wybrała na stanowisko Przewodniczącego Komisji – Pana Michała
Saracena.
Pan Janusz Sochacki
Zapytał kandydata na Przewodniczącego Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i
Zdrowia – Pana Michała Saracena:
- Jakie ma przygotowanie do pełnienia tej funkcji ?
- Jakie ma wykształcenie?
- Czym zajmuje się zawodowo ?
Pan Michał Saracen
Powiedział, Ŝe :
- Ma średnie wykształcenie.
- Przygotowanie „ma nie gorsze” od Pani Marioli Stępień.
- Jest pracownikiem administracyjnym w Prokuraturze.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie w/w projekt
uchwały.
Wynik głosowania: 13 „za”, 6 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”.
Pan Tadeusz Frańczak stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza
Uchwały Nr XXIX/258/2009
zmieniającej uchwałę Nr III/8/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2006
roku w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady
Miasta Sandomierza.
Ad. 12
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady
Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
i zatwierdzenia ich składów osobowych.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe projekt uchwały został
przygotowany na wniosek Radnych oraz wobec braku głosów w dyskusji poddał pod
głosowanie projekt w/w uchwały
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.
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Pan Tadeusz Frańczak stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXIX/259/2009
zmieniającej uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady
Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
I zatwierdzenia ich składów osobowych.
Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu.
Opinie Komisji merytorycznych Rady Miasta Sandomierza
- Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – Pan Wojciech Czerwiec – opinia
pozytywna.
- Przewodniczący Komisji Gospodarki, Komunalnej, Handlu i Usług – Pan Władysław Teter
– Komisja wnioskuje o wpisanie do Uzasadnienia do uchwały zdania „Wartość Zakładu
Oczyszczania Ścieków” została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego”.
Po krótkiej wymianie zdań Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta:
- Powiedział, Ŝe zapis wnioskowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
zostanie – zgodnie z zapewnieniem pana Burmistrza – wprowadzony do Uzasadnienia do w/w
uchwały
- Poddał pod głosowanie w/w uchwałę.
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdzi, Ŝe Rada Miasta
Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XXIX/260/2009
w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu.
Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Opinie komisji merytorycznych:
Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia
pozytywna.
Pan Władysław Teter - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług –
opinia pozytywna
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna
Wobec braku zgłoszeń , uwag itp. Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady
Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości uchwałę.
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, Ŝe Rada Miasta
Sandomierza jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXIX/261/2009
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w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
Opinie komisji merytorycznych:
Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia
pozytywna.
Pan Władysław Teter - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług –
opinia pozytywna
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta
poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający zgłoszone przez Pana Burmistrza
poprawki.
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymujących się”.(Pan Mirosław Czaja
opuścił sale obrad)
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, Ŝe Rada Miasta
Sandomierza podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr XXIX/262/2009
w sprawie nabycia nieruchomości
Ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie oddania gruntu w uŜytkowanie wieczyste.
Opinie komisji merytorycznych:
Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia negatywna.
Pan Władysław Teter - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług –
opinia negatywna + zgłoszony wniosek- jak niŜej:
„Komisja wnioskuje o pilne powołanie Zespołu Opiniodawczego w sprawie Placu
3 Maja w celu określenia funkcji, przeznaczenia placu, ustalenia stanu prawnego.
Komisja proponuje, aby w Zespole pracowali:
- Przedstawiciele kupców handlujących na Placu 3 Maja w ilości 3 osób,
- przedstawiciele mediów którzy kreują politykę informacyjną miasta np. „Radio
Kielce” Pani GraŜyna Ślęzak – Wójcik, „Tygodnik Nadwiślański” – Pan Jan Adam
Borzęcki, „Echo Dnia”- Małgorzata Płaza,
- Przedstawiciele grona artystów np. Pan Ryszard Gancarz, Państwo Aleksandra
i Andrzej Karwat,
- Przedstawiciele Urzędu Miasta Sandomierza oraz Rady Miasta Sandomierza
np. Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza, Wiesław Polak–
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury, Pan Władysław Teter –
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, Pan Maciej
Skorupa Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza, Pani Agnieszka Frańczak –
Radna Rady Miasta Sandomierza, Pan Mirosław Czaja - Radny Rady Miasta
Sandomierza,
- Przedstawiciele osiedla sąsiadującego z Placem 3 Maja,
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- Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.
PowyŜszy wniosek został przyjęty: (9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
1 głos „przeciwny”).”
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa – powiedział, Ŝe Komisja:
- Wnioskowała, aby przekazanie gruntu nastąpiło po zakończeniu budowy przez inwestora.
- Zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, Ŝe:
- Liczył na to, Ŝe Pan Burmistrz zdejmie ten projekt uchwały z Porządku obrad dzisiejszej
sesji.
- Jest autorem wniosku, który przedstawił Pan Władysław Teter w imieniu Komisji.
- Prosi Pana Burmistrza o powołanie zespołu roboczego, który pomoŜe wypracować „jakieś
rozwiązanie” (np. ładny pasaŜ, dwa rzędy pawilonów)
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, Ŝe:
- UwaŜa powołanie dziesiątej komisji (bo dziewięć juŜ jest) za bezcelowe (Przysłowiowo:
Jak się nie wie co zrobić, to naleŜy powołać komisję)
- Obecny stan „urąga wszystkim”: handlującym, kupującym, Radnym, Burmistrzowi Miasta.
- PrzedłoŜony przez Burmistrza projekt uchwały uwaŜa za prowokację.
- To Władze Miasta powinny wskazać lokalizację targowiska dla handlujących na Palcu
3 Maja i w sposób cywilizowany przenieść dotychczasowe targowisko w inne miejsce.
(patrz : Tarnobrzeg)
- Proponuje np. rozbudować istniejące Przedszkola, a na terenie zajmowanym przez
Przedszkole Nr 2 (które jest w stanie ruiny) zrobić plac targowy.
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, Ŝe:
- Zaprotestował przeciwko stwierdzeniu, Ŝe powołanie kolejnej komisji jest oznaką
bezradności.
- „Kupcy z naszego Placu mają pewne wyobraŜenie” jak powinien być prowadzony handel
i dla wspólnego dobra naleŜy wypracować wspólną koncepcję.
Pan Krzysztof Kandefer
Powiedział, Ŝe:
- Jest przeciwnikiem tworzenia kolejnej galerii w Sandomierzu.
- Skoro miejsce targowe odpowiada sprzedającym i kupującym - to naleŜy to przyjąć do
wiadomości.
- Popiera pomysł Pana Macieja Skorupy, aby wspólnymi siłami stworzyć cywilizowane
warunki handlu.
Pan Marceli Czerwiński
Powiedział, Ŝe:
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- Ludzi na bruk wyrzucić nie moŜna – czy będzie to galeria naziemna, czy podziemna – jakąś
koncepcję trzeba wypracować.
- Stadion we wrześniu zostanie oddany i naleŜy zapewnić miejsca parkingowe obsługujące
ten obiekt.
- Właściciele „Stokrotki” zakupili równieŜ plac przy „Budowlance”
– Kupcy z Placu 3 Maja muszą być alternatywą dla „Biedronek i Stokrotek”.
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek
- Uznała za Ŝenującą wypowiedz Pana Janusza Sochackiego dotyczącą likwidacji
Przedszkola nr 2.
- Powiedziała, Ŝe jest przeciwna przekazywaniu gruntów w uŜytkowanie wieczyste („A za 2
lata wykupienie na własność”)
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, Ŝe mówił o przeniesieniu Przedszkola.
Pan Mirosław Czaja
Powiedział, Ŝe:
- Pogłoski mówiące o budowie galerii przy Placu 3 Maja wywołują niepokój u Mieszkańców
bloku Króla 1.
- UwaŜa pomysł budowy galerii za ryzykowny i przestrzega przed kolejną nieudaną
inwestycją.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe:
- Nie jest Jego zamiarem robienie komukolwiek krzywdy – kupcy sami stworzyli sobie
miejsce pracy, płacą podatki i naleŜy się im szacunek
- Nie ma nic przeciwko powoływaniu kolejnej komisji.
- Oczekuje rozsądnych propozycji.
- Musi przestrzegać prawa i nie naleŜy oczekiwać preferencyjnych warunków.
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, Ŝe:
- Chce, Ŝeby temat nabrał tempa : „Panie Burmistrzu proszę dać nam spróbować”.
- Są ludzie, którzy na pewno sobie z tym tematem poradzą.
- Pan Burmistrz został wybrany w demokratycznych wyborach i „wszystko musimy zrobić z
Panem”.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, Ŝe:
- Na Placu 3 Maja na 80 stoisk funkcjonuje około 30.
- Nieporozumieniem jest powoływanie kolejnej komisji skoro w Radzie Miasta jest ich juŜ
dziewięć.
- Aktywność Kupców z Placu 3 Maja wzrasta z chwilą zagroŜenia ( jest np. projekt uchwały)–
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W tzw. międzyczasie aktywność maleje.
- Jak powstaną jeszcze 2, 3 galerie - to moŜe się zdarzyć, Ŝe do tzw. blaszaków nikt nie
przyjdzie.
- Zainteresowani tzn. Kupcy z Placu 3 Maja powinni wykazać się większą aktywnością ,
wziąć sprawy w swoje ręce i nie liczyć na to, Ŝe nadal będzie tak jak przez ostatnie
kilkanaście lat.
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, Ŝe nie „Czuje się tak mądry” „Aby przenosić przedszkola”, czy „Wybudować
pałac”.
Pan Andrzej Pałkus – Kupiec z Placu 3 Maja.
Powiedział, między innymi, Ŝe:
- 18 lat pracują na tym Placu i płacą podatki.
- Przez ostatnie 2 lata uczestniczyli w komisjach i sesjach Rady Miasta próbując uzyskać
jakieś informacje.
- Oczywiście, Ŝe czują się zagroŜeni powstaniem galerii, na która nie będzie stać drobnych
przedsiębiorców.
- Chcąc utrzymać swoje miejsca pracy potrzebują wsparcia ze strony samorządu.
- Popiera propozycję radnego - Pana Macieja Skorupy utworzenia komisji i prosi o
umoŜliwienie uczestniczenia w jej pracach.
Pan Jerzy Sałata – Mieszkaniec Sandomierza
- Przedstawił propozycję : jak podobny problem rozwiązano w Kielcach.
- Wyraził przekonanie, Ŝe naleŜy korzystać z dobrych wzorców.
Pan Andrzej Garncarz - Mieszkaniec Sandomierza
Powiedział, Ŝe:
- Wieczyste uŜytkowanie jest dziwną formą własności, która pozwala na to, iŜ wieczysty
uŜytkownik ma moŜliwość zmiany warunków umowy, zaś my, jako właściciel, mamy
obowiązki ( i moŜemy równieŜ mieć trudności z odzyskaniem nieruchomości)
- Wątpi , aby Kupców z Placu 3 Maja było stać na wynajęcie lokalu w galerii np.
powstającej na Błoniu.
- Najprawdopodobniej nie ma moŜliwości wybudowania wielopoziomowego parkingu przy
Placu 3 Maja.
- Wzorem wielu miast europejskich powinno się wrócić do pierwotnego pomysłu: Plac jako
teren rekreacyjny, z fontanną, częścią kupiecką, placem zabaw dla dzieci, itp.
Pan Andrzej Fornalski – Mieszkaniec Sandomierza
Powiedział, Ŝe jak planowano budowę stadionu , to naleŜało pomyśleć o miejscach
parkingowych.
Pan Marceli Czerwiński
Powiedział, Ŝe:
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Pan Andrzej Garncarz, który przedstawił piękną wizję zagospodarowania Placu 3 Maja,
wziął „piękne miejsce w Parku” i do dzisiaj nic tam nie zostało zrobione.
- Pan Jerzy Sałata – teren koło Budowlanki i efekty podobnie jak wyŜej.
Pan Jerzy Sałata – Mieszkaniec Sandomierza
Powiedział, Ŝe:
- Na w/w terenie sprzedawano narkotyki oraz dochodziło do innych przestępstw.
- Nie jest juŜ właścicielem tego terenu.
Pan Andrzej Garncarz
Powiedział,Ŝe:
- W Parku od „2 miesięcy trwa remont”.
- Procedury były czasochłonne.
- Inwestycja przebiega zgodnie z moŜliwościami finansowymi inwestora.
Pan Marceli Czerwiński
Zapytał: Ile lat temu Pan Andrzej Garncarz zakupił te nieruchomość ?

Wobec braku dalszych zgłoszeń Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oddania gruntu w uŜytkowanie wieczyste
Wynik głosowania: 0 „za”, 19 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, Ŝe Rada Miasta
Sandomierza nie podjęła uchwały w sprawie oddania gruntu w uŜytkowanie wieczyste.
Pan Tadeusz Frańczak –Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza ogłosił 5-cio minutową
przerwę.
Po przerwie Pan Przewodniczący:
- Wznowił obrady.
- Poinformował, Ŝe sale obrad opuściła Radna – Pani Sylwia Rybacka ”na chwilę” oraz
Radny - Pan Andrzej Gleń z powodu złego samopoczucia.
- Przystąpił do realizacji kolejnego punktu Porządku obrad.
Ad. 17
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek
opłaty targowej od środków transportowych i ich części , a takŜe akcesoriów do
środków transportowych oraz sposobu poboru tej opłaty.

Opinie komisji merytorycznych Rady Miasta Sandomierza:
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów - opinia negatywna.
Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług –
opinia negatywna.
Pan Robert Sobieraj
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Zapytał : Z czego wynika zmiana przedziałów np. było 1,5 – 3 t , jest: 2-3 t ?
Pan Janusz Stasiak – Prezes SORH
Powiedział, Ŝe zmiany wynikają z potrzeby dostosowania do standardów giełdy towarowej.
Pan Robert Sobieraj
Powiedział, Ŝe:
- Obydwie komisje merytoryczne zaopiniowały projekt zmian negatywnie.
-PodwyŜka o 30 % spowoduje – zwłaszcza w dobie kryzysu – odpływ klientów.
Pan Janusz Sochacki
- Powiedział, Ŝe zjawiskiem niepokojącym jest wypieranie giełdy samochodowej przez
giełdę warzywno-owocową (samochody zaczynają wjeŜdŜać na teren nieutwardzony)
- Zapytał : Kiedy ostatni raz podnoszono opłaty?
O ile procent wzrastają stawki?
Pan Janusz Stasiak
Powiedział, Ŝe:
- Stawki podnoszono ostatnio rok temu.
- Wzrastają o około 16% (większy dla cięŜarówek).
Pan Mirosław Czaja
Powiedział, Ŝe:
- Problemu typu: wjeŜdŜanie kilku samochodów na lawetę naleŜy rozwiązać.
- PodwyŜka w dzisiejszych czasach nie jest wskazana.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe z przywilejami naleŜy być ostroŜnym: „Polak potrafi” i były juŜ sytuacje, Ŝe
co drugi wjeŜdŜający to był inwalida.
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny
Poprosiła o wprowadzenie autopoprawki Pana Burmistrza w punkcie 4 zamiast kwoty 631
wpisać kwotę 658,49.
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w
uchwałę(z uwzględnieniem autopoprawki Pana Burmistrza zgłoszonej przez Panią Prawnik)
Wynik głosowania: 1 „za”, 14 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, Ŝe Rada Miasta
Sandomierza nie podjęła
uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
od środków transportowych i ich części , a takŜe akcesoriów do środków transportowych
oraz sposobu poboru tej opłaty
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Ad. 18
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych.
Pan Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna
Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki, Komunalnej, Handlu i
Usług- opinia pozytywna
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa- opinia pozytywna
Pan Robert Sobieraj
Zapytał:
- Ile właściciel nieruchomości będzie płacił za odbiór nieczystości za pojemnik o
pojemności 100 litrów ?
- Czy uchwała gwarantuje darmowy odbiór odpadów selektywnych ?
Pan Marek Fajfer – Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta
Udzielił odpowiedzi na zadane przez Radnego pytania.
Pan Marceli Czerwiński
Zapytał o rozbieŜność pomiędzy zapisem dot. podatku VAT w treści projektu uchwały a
uzasadnieniem do niej ?
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny
Zapewniła, Ŝe zapis jest prawidłowy- podana jest kwota netto (nie ma powodu dopisywania
podatku)
Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
Sandomierza poddał pod glosowanie projekt w/w uchwały.
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, Ŝe Rada Miasta
Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XXIX/263/2009
w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych.

Ad. 19
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego w roku 2009.
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Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta:
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe
komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia
pozytywna
Pan Krzysztof Cieślak – Przewodniczący Komisji Praworządności – Powiedział, Ŝe Komisja ,
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wnioskując jednocześnie o
wprowadzenie zmiany w załączniku do uchwały: zamiast :pozyskiwania funduszy z UE”
wpisać: Pozyskiwania funduszy europejskich”.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Wyraził zgodę na wprowadzenie zmiany wnioskowanej przez Komisję i poprosił Państwa
Radnych o uznanie jej za autopoprawkę.
Wobec braku dalszych zgłoszeń Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w uchwałę
na podstawie wyników głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził,
Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XXIX/264/2009
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego w roku 2009
Pani Ryszarda Krzesimowska – Mieszkanka Sandomierza
Odczytała fragment uchwalonego przed chwilą Programu dot.:
- Aktywizacji osób niepełnosprawnych.
- Wyrównywania szans ON.
- Przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.
- Wspomagania twórczości artystycznej.
- Wszechstronnego wspomagania Rodzin.
Oraz kontynuując wypowiedz powiedziała, między innymi, Ŝe:
- Jest to kolejny rok, w którym Rada Miasta przyjmuje taki program.
- Są w nim zawarte bardzo szlachetne cele, które jednak nie znajdują odzwierciedlenia w
Ŝyciu (zakaz wjazdu na Starówkę dla niepełnosprawnych, brak przydziału lokalu uŜytkowego
o „przyzwoitej powierzchni”)
- Jako Twórcy – wraz z MęŜem – wnoszą ogromny wkład w rozwój kultury.
- UwaŜa iŜ Jej Rodzina jest dyskryminowana.
- Pan Burmistrz „wysłał przeciwko Rodzinie” prawnika z Urzędu na rozprawę do
sądu.
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny powiedziała, Ŝe:
„Bo tak , Proszę Panią jest skonstruowany Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ŝe ja
występuję tam, gdzie mi Kodeks wskazuje. I przykro mi ,Ŝe przeciwko Pani muszę wystąpić.
Ale po to mnie Pan Burmistrz zatrudnia.”
- Pan Burmistrz „zmienił zdanie” i zamiast lokalu o powierzchni 49,9 m kw. zaproponował
lokal o pow. 20m kw. nie nadające się dla osoby niepełnosprawnej (jak wynika z pism, w
których posiadaniu jest Przewodniczący Rady Miasta )
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- Ma nadzieję , Ŝe uchwalony Program będzie faktycznie realizowany.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe
- Pani Ryszarda Krzesimowska otrzymała lokal uŜytkowy na pracownię twórczą przy ulicy
Opatowskiej w Sandomierzu, bo taki lokal (kolejny) Miasto mogło zaproponować.
Obecnie Pani Ryszarda Krzesimowska domaga się drugiego lokalu.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe
- Wypowiedz Pani Ryszardy Krzesimowskiej zostanie zaprotokołowana.
- Pan Burmistrz deklarował, Ŝe jeŜeli będzie odpowiedni lokal uŜytkowy, to zostanie
zaproponowany Pani Ryszardzie Krzesimowskiej.
Ad. 20
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla
nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach
oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Sandomierz.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta:
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – powiedział, Ŝe
komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu -opinia
pozytywna.
- Wobec braku zgłoszeń Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
poddał pod głosowanie w/w uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 18 „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XXIX/265/2009
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli , którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo –
wychowawczych prowadzonych przez Miasto Sandomierz.
Ad. 21
Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej będące w zakresie zadań własnych.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Komisję
merytoryczną Rady Miasta :
Pan Michał Saracen – Przewodniczący Komisji Opieki, Społecznej, Ochrony Rodziny
Zdrowia – powiedział, Ŝe komisja, której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały
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i na podstawie wyników głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza
Uchwałę Nr XXIX/266/2009
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w
zakresie zadań własnych.
Ad. 22
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza
Koprzywianki.
- Komisja BudŜetu i Finansów – Pan Wojciech Czerwiec –Przewodniczący Komisji – opinia
pozytywna
- Komisja Gospodarki, Komunalnej, Handlu i Usług – Pan Władysław Teter –
Przewodniczący komisji – opinia pozytywna.
- Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa- Pan Marek Chruściel
– Wiceprzewodniczący Komisji – opinia pozytywna.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt w/w
uchwały.
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził podjęcie przez Radę Miasta
Sandomierza
Uchwały Nr XXIX/267/2009
w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
Ad. 23
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji
Statutowej Rady Miasta Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta przypomniał, Ŝe Członkowie Komisji
Statutowej zgłosili kandydaturę Pana Janusza Sobolewskiego na Przewodniczącego tej
Komisji.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, Ŝe:
- Pana Janusz Sobolewskiego powołano na Przewodniczącego Komisji Statutowej 7 maja
2007 roku.
- Komisja zakończyła prace nad nowelizacją Statutu 5 maja 2008 roku.
Następnie Pan Janusz Sochacki zapytał:
- Dlaczego Pan Janusz Sobolewski brał dietę jako Przewodniczący Komisji Statutowej od
maja do października 2008 roku ?
- Powołujemy powtórnie Pana Janusza Sobolewskiego na tę funkcję, a nie było uchwały
wygaszającej mandat Przewodniczącego Komisji ? (Czy wygasa z chwilą uchwalenia
Statutu?)
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Pani Sylwia Rybacka
- Zapytała: Czy jako ówczesny Przewodniczący Rady Miasta Pan Janusz Sochacki nie
powinien był odwołać Pana Janusza Sobolewskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji
Statutowej w chwilą zakończenia prac nad nowelizacją Statutu ?
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, Ŝe:
- Projekt uchwały zawiera parafkę radcy prawnego.
- Wszelkie wątpliwości dotyczące odwołania/powołania Przewodniczącego Komisji
Statutowej zostały wyjaśnione z Panią prawnik podczas uchwalania Statutu.
- Pan Janusz Sobolewski jako Przewodniczący Komisji Statutowej przedstawiał na sesji
przyjmującej Statut - w imieniu Komisji - poprawki zgłoszone do Statutu
- Jako Przewodniczący Rady Pan Janusz Sochacki powinien śledzić protokoły z Komisji i
uchwycić moment zakończenia prac Komisji.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, Ŝe:
- Termin zakończenia prac Komisji Statutowej przyjął do wiadomości.
- Natomiast nie sprawdza wysokości diet pobieranych przez Radnych.
Pani Sylwia Rybacka
Stwierdziła, Ŝe „jest bardzo logiczne” to co mówi Pan Janusz Sochacki.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poprosił Panią Teresę Prokopowicz –
Radcę prawnego Urzędu o wypowiedz.
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny Urzędu
Powiedział, Ŝe Komisja Statutowa była komisja doraźną powołaną do wykonania
określonego zadania i z chwilą uchwalenia zmian w Statucie Miasta Sandomierza
automatycznie wygasa.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta wobec braku dalszych zgłoszeń
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia wyboru
Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza.
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził podjęcie przez Radę
Miasta Sandomierza
Uchwały Nr XXIX/268/2009
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miasta
Sandomierza.
Ad. 24
Przyjęcie Sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2008
rok.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza:
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- Zapytał Państwa Radnych czy są ew. uwagi lub wnioski do Sprawozdań z działalności
Komisji za 2008 rok ?
- Wobec braku zgłoszeń stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza przyjęła Sprawozdania
z działalności komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2008
Ad. 25. Przyjęcie Planów pracy na 2009 rok:
a) Rady Miasta Sandomierza
b) Komisji Rewizyjnej
c) Komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza:
- Zapytał Państwa Radnych czy są ew. uwagi lub wnioski do Planów pracy na 2008 rok ?
- Wobec braku zgłoszeń poddał pod głosowanie przyjęcie Planów Pracy – jak wyŜej
(Wynik głosowania:18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stwierdził, Ŝe Rada
Miasta Sandomierza przyjęła Plany pracy na 2009 rok.
Ad. 26
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy miejskiej Sandomierz do
Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta Sandomierza:
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia
pozytywna.
Pan Janusz Sochacki
- Zapytał: Do ilu tego typu stowarzyszeń, związków, organizacji naleŜy Sandomierz ?
- Powiedział, Ŝe tego typu przynaleŜność wiąŜe się z kosztami.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe:
- Zawsze jest to pewna forma promocji Miasta.
- Takiej współpracy zawdzięczamy , między innymi, wysypisko śmieci. ( I jak inni nie mamy
problemu ze śmieciami.)
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały oraz na podstawie
wyników głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
I stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XXIX/269/2009
w sprawie przystąpienia Gminy miejskiej Sandomierz do
Stowarzyszenia Miast
Króla Kazimierza Wielkiego
Ad. 27
Interpelacje i zapytania
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Pan Michał Saracen
- Poprosił o przedłuŜenie czasu handlu na Zieleniaku przy Placu 3 Maja do Świąt
Wielkanocnych ( do połowy kwietnia br.)
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, Ŝe:
- Nie satysfakcjonuje Go odpowiedz na interpelację w sprawie dowozu dzieci do Szkoły
Podstawowej Nr 3.
Radny uwaŜa, iŜ dowóz dzieci – z uwagi na duŜe niebezpieczeństwo w tym rejonie –
powinien być bezpłatny.
- Powraca temat liczebności klas w szkołach – prośba o „pochylenie się” nad tematem.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe:
- Wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej z prośbą o ew. wskazanie czy istnieje
moŜliwość, aby zgodnie z prawem (z ustawą o finansach publicznych) dofinansować dowóz
dzieci do szkoły.
- W przypadku kiedy klasa liczy więcej niŜ 25 uczniów (a nie jest to częsty przypadek) na
niektórych przedmiotach dzieli się klasy na grupy.
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, Ŝe nie dziali się klas na grupy.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe:
- MoŜna zrobić klasy liczące 16 uczniów tylko „skąd wziąć na to pieniądze”.
- Są miasta (np. Zamość), które w ogóle nie dopłacają do szkół, a Sandomierz dopłaca rocznie
5 milionów zł.
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, Ŝe dochody z Bramy Opatowskiej mogły wynosić 20 tys. zł miesięcznie.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe:
- „Są to sny o potędze”.
- Wszystkich nie zadowoli, a decyzje podjął - Jego zdaniem – najrozsądniejszą.
Pan Janusz Sochacki
- Zapytał o losy programu e-świętokrzyskie ( w Ostrowcu i Opatowie został juŜ wdroŜony).
- Powiedział, Ŝe Miasto powinno „lepiej potraktować” Rodzinę Państwa Krzesimowskich
tzn. przyznać lepszy lokal i nie patrzeć „ustawowo” ( Zwłaszcza, Ŝe równocześnie daje
się przywileje innym osobom)
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- Powiedział, Ŝe PKO BP chciał za pośrednictwem samorządu przekazać 2 000 zł Policji na
klimatyzację ( z uwagi na przepisy antykorupcyjne) – Niestety Państwo Radni uznali ,Ŝe są
pilniejsze potrzeby np. zakup za 10 tys. zł sprzętu do nagrywania sesji Rady Miasta.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe:
- Sprzęt do nagrywania został zakupiony (jest w fazie prób) i naleŜy zapisać w Statucie
zasady udostępniania nagrań.
Pani Sylwia Rybacka
Powiedziała, Ŝe:
- KaŜdy obywatel ma prawo wejść na sesje , narracja i zrobić z nagrania tzw. uŜytek.
- „JeŜeli chodzi o Pana Sałatę, to nie będzie wchodziła w szczegóły” , ale wie jak wygląda
umowa z PTTK.
Pan Marceli Czerwiński
Powiedział, Ŝe:
- Prosi o przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta.
- śal wyciętych krzewów przed budynkiem Policji.
Pan Maciej Skorupa
- Powiedział, Ŝe przekazanie 2 tys. zł dla Policji na klimatyzator „to śmiech”.
- Przypomniał o projekcie współpracy Miasta z Komendą Powiatową Policji, który do
dzisiaj leŜy w szufladzie (dot. kwot 100,140 tys. zł)
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, Ŝe:
- Umowa z PTTK pozwoli na utrzymanie pieniędzy, które Miasto otrzymało z UE.
- Jest moŜliwość – zgodnie z umową – kontrolowania (w określonym zakresie) działalności
PTTK.
- Pan Jerzy Sałata zgłaszając ofertę równieŜ zakładał podniesienie cen biletów
- Ewentualne inwestycje na Bramie Opatowskiej blokuje konserwator zabytków.
Pan Jerzy Sałata – Mieszkaniec Sandomierza
Powiedział, Ŝe:
- Przez 10 lat do kasy miejskiej z Bramy Opatowskiej wpłynęło 120 000 zł, a Miasto na
remonty wydało 450 000 zł: Czy to jest w porządku ? – pyta Pan Jerzy Sałata
- Po audycji radiowej złoŜył ofertę: 75 % wpływów dla Miasta, 25 % - na obsługę.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, Ŝe wróci do tematu jak nie będzie związany umową.
Pan Janusz Sochacki
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Powiedział, Ŝe PTTK nawet jeŜeli jest mniej dochodowy dla Miasta, to:
- Jest jedyną firmą, która utrzymuje się z turysty przyjeŜdŜającego.
- Prowadzi kompleksową obsługę turystyczną.
- Zawsze dobrze reprezentuje Sandomierz na targach turystycznych.
Interpelacje pisemne złoŜyli:
- Pan Krzysztof Kandefer
- Pan Robert Sobieraj
- Pani Sylwia Rybacka

Ad. 28
Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy
róŜne.
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta przedstawił Komunikaty:
- Pismo z Samorządowego Kolegium Odwoławczego informujące o skardze złoŜonej przez
Mieszkańców Sandomierza: Panią Annę Sawicką oraz Pana Andrzeja Fornalskiego dot.
wjazdu na Stare Miasto.
- Pismo od Wojewody Świętokrzyskiego przekazujące skargę Pana Zbigniewa Puławskiego
na urzędników Urzędu Miejskiego (zarzuty dotyczą , miedzy innymi, sprawy udostępnienia
nagrań video z sesji Rady Miasta , opieszałości w odpisywaniu na pisma)
- Pismo z Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach stwierdzające naruszenie
prawa w uchwale Nr XXVIII/251/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 grudnia 2008
roku. W sprawie ustalenia wydatków , które nie wygasają z upływem roku budŜetowego.
- Pismo Pana Krzysztofa NiŜyńskiego , w którym Radny wycofuje złoŜona wcześniej
rezygnację z funkcji Przewodniczącego komisji rewizyjnej.
Pismo Pana Janusza Sobolewskiego informujące o powstaniu Klubu Radnych „Sandomierskie
Porozumienie Prawicy”
- Pasmo Pana Władysława Tetera informujące o powstaniu Klubu Radnych „Sojuszu Lewicy
Demokratycznej”.
– Pismo Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu informujące o odmowie Radnemu – Panu
Władysławowie Teterowi wszczęcia postępowania w sprawie przerobienia protokołu z
XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza (oraz dwóch innych zarzutów) .
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poinformował, Ŝe Radny – Pan
Władysław Teter złoŜył pismo do Przewodniczącego Rady z prośbą o nie przyjmowanie
Protokołu z XXII sesji Rady Miasta z uwagi na złoŜone przez Radnego odwołanie.
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe przychylił się do prośby Pana Władysława Tetera.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, Ŝe:
- Przewodniczący Rady powinien poddać pod głosowanie Protokół z XXII sesji Rady Miasta
Sandomierza.
- Wielu Radnych słuchało fragmentu nagrania z XXII sesji i sporny zapis nie budził Ŝadnych
wątpliwości.
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- JeŜeli jeden Radny – Pan Władysław Teter , kwestionuje zapis na taśmie – to niech to
rozstrzyga sąd.
(„JeŜeli się uwaŜa, Ŝe efekt dyskusji na tej sali naleŜy kończyć w sądzie zamiast powiedzieć
sobie przepraszam, jak ktoś przesadził”)
- W ferworze dyskusji, której dodatkowo towarzyszą emocje zdarza się, Ŝe słyszy się lub się
nie słyszy róŜne wypowiedzi.
Pan Władysław Teter
Powiedział, Ŝe:
- Po przyjęciu protokołu , zgodnie ze Statutem taśma moŜe być zniszczona – A jest ona
dowodem w sprawie.
Ad. 29
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie
Porządku obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XXIX sesję Rady
Miasta Sandomierza.
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza.

Tadeusz Frańczak
Przewodniczący
Rady Miasta Sandomierza
Protokół sporządziła:
Jadwiga Rostocka
Inspektor
w Wydziale Organizacyjnym
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