Protokół Nr 24
z XXIV sesji Rady Miasta Sandomierza
20 sierpnia 2008 roku – Ratusz

Godz. rozpocz cia sesji – 14,00
Godz. zako czenia sesji – 18,45
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza powitał
wszystkich przybyłych na sesj : Pana Jerzego Borowskiego wraz z ze swoimi Zast pcami,
Skarbnika Miasta – Pani Tamar Soch .
„Tradycyjnie serdecznie i ciepło witam naszego Posła – Pana Marka Kwitka, równie ciepło
witam Pana Adama Czajk – Zast pc Komendanta Powiatowego – Pa stwowej Stra y
Po arnej. Jak jeste my ju przy Komendancie , to witam Pana Mariana Zwierzyka –
Komendanta Stra y Miejskiej, witam wszystkich przybyłych go ci, Dyrektorów podległych
jednostek - PGKiM i PEC, Mieszka ców Sandomierza, przedstawicieli mediów: 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 Halina Komenda – Kierownik O rodka Opieki Społecznej
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Pani Helena Podulka – Wierzbi ska – Kandydat do Rady Fundacji
Pan Grzegorz Cie – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Pan Janusz Chabel – Dyrektor MOSiR -u
Pan Robert Kotowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Pan Marian Zwierzyk – Komendant Stra y Miejskiej (jak Zał cznik do Protokołu)
W XXIV sesji udział wzi ło udział 17 Radnych Rady Miasta Sandomierza - jak
w zał czonej li cie obecno ci (jak Zał cznik do protokołu) I Pan Janusz Sochacki stwierdził,
e Rada Miasta jest władna podejmowa wszelkie uchwały, a w szczególno ci uchwały
przewidziane w Porz dku obrad dzisiejszej sesji.
Pan Marek Chru ciel, Pan Marceli Czerwi ski, Pan Michał Saracen i Pan Janusz Sobolewski
- usprawiedliwili swoj nieobecno .
Ad. 2
Przewodnicz cy Rady Miasta - Pan Janusz Sochacki powiedział: „Zanim przyst pimy do
przyj cia porz dku obrad dzisiejszej sesji , prosz Pa stwa o dokonanie wyboru sekretarza
dzisiejszej sesji Rady Miasta. Prosz o zgłaszanie kandydatów”.
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Pan Krzysztof Kandefer
Zaproponował kandydatur Pana Jacka Dybusa „My l , e współpraca byłaby dobra.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zapytał o ew. inne kandydatury? Wobec
braku zgłosze zapytał Pana Jacka Dybusa czy wyra a zgod ?
Pan Jacek Dybus
Powiedział: Tak, wyra am.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział: ”Proponuj przegłosowa :
Kto z Pa stwa jest za powołaniem Pana Jacka Dybusa na Sekretarza dzisiejszej sesji Rady
Miasta prosz o podniesienie mandatu lub r ki ?”
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ”
Pan Przewodnicz cy stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza jednogło nie powołała Pana
Jacka Dybusa na stanowisko sekretarza dzisiejszych obrad i Pan Jacek b dzie si zajmował,
mi dzy innymi, liczeniem głosów.
Chciałem równie poinformowa Pa stwa, e pozwoliłem sobie prosi biuro Rady o
powielenie materiałów:
- Dotycz cych zasad głosowania z uwagi na rozbie ne głosy , opinie – a przepis nie jest
jednoznaczny, oraz
- Kopi pisma Klubu „Kocham Sandomierz” skierowanego do Wojewody z uwagami i
zarzutami na przebieg ostatniej sesji.
Ma to cisły zwi zek z dzisiejsz sesj z uwagi na to, e w punkcie 4. jest przewidziane
przyj cie Protokołów – Prosiłem biuro Rady, aby wbrew chronologii, przygotowa do
zatwierdzenia protokół z ostatniej, XXIII sesji Rady z uwagi na wymóg przedło enia
protokołu Wojewodzie.
W zwi zku z tym, aby protokół był protokołem, Rada powinna otrzyma informacj , e ten
protokół jest do wgl du w biurze Rady ( w tej chwili te jest do wgl du) i musi by przyj ty
przez Radnych na sesji.
Przyst pujemy do przyj cia Porz dku obrad XXIV sesji Rady Miasta.
Ad. 3

Przyj cie Porz dku obrad XXIV sesji Rady Miasta Sandomierza

Przewodnicz cy Rady Miasta - Pan Janusz Sochacki przypomniał, e Materiały na XXV
sesj Pa stwo Radni otrzymali, zgodnie ze Statutem, z tygodniowym wyprzedzeniem i ka dy
z Pa stwa Radnych miał mo liwo zapoznania si z nimi.
Nast pnie Pan Przewodnicz cy zapytał czy s ew. uwagi dot. Porz dku obrad ?
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Poprosił o wprowadzenie do Porz dku obrad 3 projektów uchwał:
1. Podj cie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na
realizacj zadania pod nazw „Przebudowa drogi Salve Regina”
2. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Miasta na 2008 rok – dot. przebudowy
drogi Salve Regina
3. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2008 rok.
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział: „Ja mam przed sob cztery
projekty uchwał. Rozumiem, e wszyscy Pa stwo Radni otrzymali je bezpo rednio przed
sesj .
Panie Burmistrzu rozumiem , e czwarty projekt uchwały, który otrzymali my przed sesj - z
tego co rozumiem - to jest II wersja projektu uchwały zawartego w Materiałach na sesj pod poz.11?”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Poinformował, e w zwi zku z wprowadzeniem 3 projektów uchwał zachodzi konieczno
zmiany Zał cznika do zawartego ju w Materiałach projektu uchwały – poz. 11.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zapytał: ”Czy kto do Porz dku obrad
ma propozycje , uwagi ?
Pan Wojciech Czerwiec
Powiedział: ” Klub „Kocham Sandomierz” zgłosił skarg do Wojewody, ale mamy jeszcze
w tpliwo ci co do jeszcze jednego punktu protokołu.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady: ”Przepraszam, czy ma Pan uwagi do
Porz dku obrad, czy Pan chce rozmawia o punkcie 4. Przyj cie Protokołów ?
Czy do Porz dku obrad s uwagi ? Nie widz . Przyst pujemy do głosowania. Przypomn ,
głosujemy wnioski Pana Burmistrza – Głosowa b dziemy po kolei, czyli poszczególne
uchwały wprowadzamy lub nie.
Proponuj zacz od uchwały w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2008 rok - Projektu
uchwały, która ma w tytule „przebudowa drogi Salve Regina. Czy Pa stwo Radni widz t
uchwał ? Kto z Pa stwa Radnych jest za uzupełnieniem Porz dku obrad sesji na wniosek
Burmistrza i umieszczeniem w porz dku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizacj zadania pod
nazw „Przebudowa drogi Salve Regina” prosz o podniesienie r ki lub mandatu ?
Wynik głosowania:14 „za”, 0 „przeciw” , 3 osoby „wstrzymały si od głosu.”.
Dzi kuj . Proponuj , aby ten projekt uchwały umie ci jako punkt 10 a.
Nast pnie prosz , poddaj pod głosowanie projekt uchwały, w której w § 1 figuruje kwota
198 000 zł. Czy wszyscy Pa stwo wiedz o której uchwale mówi ?
Kto z Pa stwa Radnych jest za umieszczeniem w Porz dku obrad dzisiejszej sesji projektu
uchwały w sprawie zmian w bud ecie na 2008 rok, gdzie zmniejszamy wydatki o kwot
198 000 zł i w innych paragrafach zwi kszamy o tak sam kwot . Przypominam , e jest to
oczywi cie wniosek Burmistrza. Kto z Pa stwa Kole anek i Kolegów Radnych jest za
podj ciem takiej uchwały prosz o podniesienie mandatu lub r ki ?
Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 3 głosy „wstrzymuj ce si ”
Stwierdzam, e Rada Miasta wprowadziła projekt uchwały do Porz dku obrad sesji proponuj jako 10 b.
I ostatni projekt, w którym w § 1 figuruje kwota 350 000 zł. Czy Pa stwo ten projekt macie
przed sob ? Jest to projekt uchwały wniesiony przez Pana Burmistrza w sprawie zmian w
bud ecie Miasta na 2008 rok, gdzie zmniejsza si dochody w bud ecie miasta ł cznie o
350 000 zł w okre lonych działach, rozdziałach i paragrafach i zwi ksza si w innych
działach i rozdziałach o t sam – 350 000 zł. Przyst pujemy do głosowania. Kto z Pa stwa
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Kole anek i Kolegów Radnych jest za umieszczeniem tego projektu uchwały w sprawie
zmian w bud ecie na 2008 rok prosz o poniesienie reki lub mandatu ?
Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 3 głosy „wstrzymuj ce si ”
Dzi kuj . Stwierdzam, e Rada Miasta umie ciła w Porz dku obrad projekt uchwały w
sprawie zmian w bud ecie Miasta na 2008 rok – proponuj jako punkt 10 c.
Poniewa projekt uchwały zmieniaj cej uchwał w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2008
rok pozostaje bez zmian i jest w Materiałach na sesj ( zmienia si jedynie Zał cznik do
uchwały) – nie ma potrzeby głosowania.
Nie ma równie potrzeby powtórnego głosowania Porz dku obrad, który otrzymali cie
Pa stwo w Materiałach na dzisiejsz sesj wraz z przegłosowanymi poprawkami, gdy w
ogólnej opinii wystarczy przegłosowa zmiany.
Zamykam punkt 3. – Przyj cie Porz dku obrad.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził przyj cie przez
Rad Miasta Porz dku obrad jak ni ej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
Powołanie sekretarza obrad.
Przyj cie porz dku obrad.
Przyj cie protokołów z XXI i XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza.
Informacja Burmistrza Sandomierza o bie cych sprawach Miasta.
Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o zło onych O wiadczeniach maj tkowych.
Informacja Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza o zło onych O wiadczeniach
maj tkowych.
8. Podj cie uchwały zmieniaj cej uchwał 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 Radnego Sandomierza)
9. Podj cie uchwały w sprawie nabycia nieruchomo ci zabudowanej. (Wniosek Burmistrza
Sandomierza)
10. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Miasta na 2008 rok.(Wniosek Burmistrza
Sandomierza)
10a. Podj cie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na
realizacj zadania pod nazw „Przebudowa drogi Salve Regina”
10b. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Miasta na 2008 rok – dot. przebudowy
drogi Salve Regina
10c. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2008 rok.
11. Podj cie uchwały zmieniaj cej uchwał w sprawie uchwalenia bud etu miasta na 2008
rok.
(Wniosek Burmistrza Sandomierza)
12. Podj cie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/192/2008 Rady Miasta
Sandomierza
z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie wyra enia zgody na zabezpieczenie prawidłowego
wydatkowania rodków w formie weksla „in blanco” – boisko
wielofunkcyjne.(Wniosek
Burmistrza Sandomierza)
13. Desygnowanie przedstawicieli Gminy Sandomierz do Rady Sandomierskiej Fundacji
Zdrowia:
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- Zło enie sprawozdania z działalno ci Rady IV kadencji Sandomierskiej Fundacji
Zdrowia.
- Podj cie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Gminy Sandomierz do
Rady
Sandomierskiej Fundacji Zdrowia w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza
Sandomierza)
14. Podj cie uchwały w sprawie upowa nienia Dyrektora O rodka Pomocy Społecznej w
Sandomierzu do udzielania i przyznawania pomocy kombatantom i innym osobom
uprawnionym. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)
15. Podj cie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu
zasiłku
celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)
16. Podj cie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/2008 Rady Miasta
Sandomierza z dnia
19 marca 2008 roku w sprawie Statutu O rodka Pomocy Społecznej w
Sandomierzu.(Wniosek
Burmistrza Sandomierza)
17. Interpelacje i zapytania Radnych
18. Komunikaty Przewodnicz cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy ró ne.
19. Zamkni cie obrad.
Ad. 3

Przyj cie protokołów z XXI i XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza

Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział: Przyst pujemy
do punktu 4. Przyj cie Protokołów z XXI i XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza.
Proponuj zacz od protokołu z XXI sesji Rady Miasta Sandomierza. Czy kto ma uwagi ,
propozycje, zastrze enia. Nie widz , nie słysz . Rozumiem, e mo emy przyst pi do
głosowania.
Przyst pujemy do przyj cia Protokołu z XXI sesji. Kto z Pa stwa Radnych jest za
przyj ciem protokołu z XXI sesji Rady Miasta Sandomierza prosz o podniesienie mandatu
lub reki ?
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos „wstrzymuj cy si ”.
Stwierdzam, e Rada Miasta przyj ła protokół z XXI sesji Rady Miasta Sandomierza.
Przyst pujemy do przyj cia protokołu z XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza.
Czy kto z Pa stwa ma uwagi, propozycje, zastrze enia dotycz ce tego Protokołu ?
Pan Wojciech Czerwiec prosz .”
Pan Wojciech Czerwiec
Powiedział: ”Mam w tpliwo ci do tego protokołu. Statut mówi, e „Je eli skład Rady spada
poni ej połowy ustawowego składu Rady, to Rada nie mo e podejmowa adnych uchwał.
Czy uchwała powołuj ca Pana Dybusa na sekretarza jest zgodna z prawem? Czy uchwały,
które Pan Dybus wyliczył te s zgodne z prawem ?”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta :”Przepraszam, ale czy Pan ma uwagi do
protokołu ?”
Pan Wojciech Czerwiec
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Powiedział: ”Tak.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta :”Ale konkretnie: Co było inaczej na
sesji, a inaczej jest w protokole ?
Szanowni Pa stwo - Protokół to jest pismo, które dokumentuje przebieg sesji.
Opisuje punkt po punkcie - mniej lub bardziej szczegółowo - co si działo na sesji.
Protokół powinien zda relacj z sesji.
O ile Pa stwo macie uwagi do rzetelno ci protokołu, prawdziwo ci - to tak.
Natomiast zgłaszanie, e jakie głosowanie było nieprawidłowe – to nie.
By mo e ma Pan racj . Natomiast prosz powiedzie : Czy to co Pan zgłasza ma
odzwierciedlenie w protokole czy nie? O ile nie ma , to prosz zgłosi , eby poprawi .”

Pan Wojciech Czerwiec
„Mam takie zastrze enie, bo protokół jest niezgodny ze Statutem Miasta - Czyli sekretarz
powołany jest nieprawnie i uwa am, e wszystkie pó niejsze uchwały, które podejmowali my
mog by zakwestionowane.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta: ”Ale czy Pan uwa a, e co jest
nieprawidłowe w Protokole ? Protokół jest niezgodny z tym co było ? Bo Protokół prosz
Pana mo e by niezgodny z Konstytucj , ze Statutem mo e by niezgodny. Rada to s
ludzie, mog złama prawo prosz Pana .Ale czy protokół jest zgodny z rzeczywisto ci czy
nie ?Jest zgodny z rzeczywisto ci ?”
Pan Wojciech Czerwiec
„Tak. Jest zgodny z rzeczywisto ci .”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta: Je eli Pan kwestionuje pewne
post powanie Pana Dybusa , moje lub innych Radnych, e co było łamaniem prawa – jest
legalna droga, nad któr sprawuje nadzór Wojewoda , Premier. Prosz z tego korzysta .
Natomiast dzi przyjmujemy protokół: Czy on odzwierciedla to co było na sesji , czy nie
odzwierciedla. I nic wi cej O ile odzwierciedla – prosz to powiedzie . O ile nie
odzwierciedla - to prosz szczególnie powiedzie . Pan Skorupa bardzo prosz .”
Pan Maciej Skorupa
„Panie Przewodnicz cy. Praktycznie wyczerpał Pan wszystko odno nie Premiera, Wojewody.
To gdzie w takim razie Radni maj si uda w przypadku w tpliwo ci dotycz cych protokołu
z ostatniej sesji ?”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta: ”Dzi kuj . Pa stwo maj prawo
kwestionowa prawne post powanie. Natomiast dzi , w tym momencie przyjmujemy
protokół: Czy oddaje sens rzeczywisty?
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Czy do protokołu kto z obecnych na sali, a w szczególno ci Pa stwo Radni ma uwagi ? Nie
ma uwag do Protokołu. W takim razie proponuj przyj cie Protokołu. Przypominam :
przyjmujemy Protokół z XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza. Kto z Pa stwa Kole anek i
Kolegów Radnych jest za przyj ciem Protokołu z XXIII sesji Rady Miasta prosz , eby
podniósł mandat lub r k ?
Wynik głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw, 5 osób „wstrzymało si od głosu”.
Dzi kuj .Stwierdzam, e 12 głosami „za” przy 5 „wstrzymuj cych si ” Rada Miasta przyj ła
protokół z XXIII sesji Rady Miasta Sandomierza.
Ad. 5
Informacja Burmistrza o bie cych sprawach Miasta
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza przedstawił Informacj o bie cych sprawach
Miasta w okresie tzw. mi dzysesyjnym. – jak ni ej.
Wydano 19 Zarz dze Burmistrza Miasta.
W Sandomierskim Ratuszu 7 sierpnia 2008 odbyło si spotkanie
w sprawie uwzgl dnienia województwa wi tokrzyskiego i podkarpackiego w planowanej
modernizacji linii kolejowej Rzeszów – Warszawa, europejskiej sieci transeuropejskiej TENT. Dzi ki staraniom prezydent Skar yska - Kamiennej, Romana Wojcieszka oraz burmistrza
Sandomierza Jerzego Borowskiego.
W naradzie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorz dów, przez których tereny
przebiegaj linie kolejowe, a tak e parlamentarzy ci i przedstawiciele dyrekcji Polskich Linii
Kolejowych.
Z zakresu Audytu 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:
Zakład Oczyszczania cieków,
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół,
Przedszkole Samorz dowe Nr 7.
A tak e 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 w Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej.

Z zakresu Techniczno –Inwestycyjnego:
Wykonane zostało o wietlenie uliczne w ulicy Spokojnej. Inwestycja liniowa kablowa o
długo ci ok. 295mb
Przygotowane zostały dokumenty do przetargów na:
budow boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4
przebudow stadionu sportowego – II etap
budow kanalizacji deszczowej w ulicy Powi le
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Przetargi s na etapie rozstrzygania.
Wykonany został ekran akustyczny przy skate parku przy ul. Słowackiego- w trakcie
odbioru technicznego.
Opracowane zostało studium wykonalno ci dla zadania – „Rewitalizacja Starego Miasta w
Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego„ stanowi cy niezb dny zał cznik do wniosku o
dofinansowanie ze rodków unijnych.
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:
Usuni to wszystkie skutki oraz powstałe wiatrołomy nawałnicy jaka przeszła przez miasto w
dniu 25 lipca br.
Wykonano barier zabezpieczaj c rów otwarty przy ulicy Błonie.
Przeprowadzono remont cz stkowy odcinków nast puj cych ulic: Parkowa, 11–go Listopada,
Harcerskiej.
Wykonano dobudow o wietlenia przy ul. Słonecznej oraz Stoczniowej.
Rozpocz to prace zwi zane z czyszczeniem kanalizacji deszczowej znajduj cych si na
terenie miasta.
Wyłoniono wykonawc i podpisano umow na wykonanie chodnika i parkingów przy ulicy
Błonie
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bie co.

Z zakresu Edukacji, Kultury i Sportu:
Kultura
19.07.2008 r. – „Spotkania z muzyk i filmem” – projekcja filmu Jana Jakuba Kolskiego
„Jasminum”, miejsce: Plac Poniatowskiego obok Urz du Miejskiego w Sandomierzu,
20.07.2008 r. – „Spotkania z muzyk i filmem” – wyst p zespołu „Fahrenheit” oraz grupy
Marka Raduli i Krzysztofa ciera skiego, miejsce: Rynek Starego Miasta,
22.07.2008 r. – „Ojciec Mateusz”- serial - rozpocz cie planu zdj ciowego serialu o
ksi dzu-detektywie w re yserii Macieja Dejczera, pierwsze odcinki b d emitowane jesieni
w TVP1, miejsce: Stare Miasto,
23.07.2008 r. – „XIX Sandomierskie Wieczory Organowe” – koncert organowy Pana
Roberta Brodackiego z Lublina, miejsce: Bazylika Katedralna,
24.07.2008 r. – „Rzeka nie jest ciekiem” – wystawa - pokaz zdj organizacji
„Greenpeace Polska” po wi conych zagro eniom zanieczyszczenia rzeki Wisły, miejsce: Plac
Poniatowskiego obok Urz du Miejskiego w Sandomierzu,
25-27.07.2008 r. – „Szanty w Sandomierzu” – festiwal muzyki szanty, folku irlandzkiego,
poezji piewanej, wyst p zespołów: „Pod Wiatr”, „The Grogers”, „Calanais”, „Szantana”,
„Yank Shipers”, „Mordewind”, „Betty Blue”, „Freeman”. miejsce: Klub „Lapidarium”,
okolice Bulwaru nad Wisł ,
25.07.2008 r. – Wystawa marynistyczna – Agnieszka Zo – wernisa wystawy w „Galerii
Przykrótkiej”, miejsce: Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej,
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26.07-2.08.2008 r. – „Sandomierzanie – Sandomierz” – plener czołowych polskich
fotografików specjalizuj cych si w fotografii czarno-białej, miejsce: miasto Sandomierz,
27.07.2008 r. – wi to ołnierzy Armii Krajowej – rocznica bitwy pod Pielaszowem –
uroczysto ci 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w których uczestniczyli
kombatanci, parlamentarzy ci, przedstawiciele sandomierskiego samorz du oraz mieszka cy
Sandomierza, miejsce: cmentarz katedralny w Sandomierzu,
30.07.2008 r. – „XIX Sandomierskie Wieczory Organowe” – wyst p Pani El biety
Wole skiej z Wrocławia (flet) oraz Pana Marka Fronca z Legnicy (organy), miejsce: Bazylika
Katedralna,
2.08.2008 r. – „Spotkania z muzyk i filmem” oraz festiwal filmowy „Bartoszki Film
Festiwal” – pokaz filmowy twórców kina niezale nego, miejsce: Plac Poniatowskiego,
3.08.2008 r. – „Spotkania z muzyk i filmem”- wyst p zespołu blue’sowo-rockowego
„KRZAK”, miejsce: Rynek Starego Miasta,
6.08.2008 r. – „XIX Sandomierskie Wieczory Organowe” – wyst p duetu: Pan Roman
Lulek z Lublina oraz Pan Stanisław Kowalczyk z Łodzi, miejsce: Bazylika Katedralna
9.08.2008 r. - „Spotkania z muzyk i filmem”- projekcja filmu „Gło niej od bomb” w
re yserii Przemysława Wojcieszka, miejsce: Plac Poniatowskiego obok Urz du Miejskiego w
Sandomierzu,
9.08.2008 r. – „Motyle” - wystawa – wernisa wystawy fotograficznej autorstwa Marka
aka w Galerii „Przykrótkiej”, miejsce: Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej,
10.08.2008 r. - „Spotkania z muzyk i filmem”- koncert zespołu jazzowego „Something
Blue”, miejsce: Rynek Starego Miasta,
15-17. 08. 2008 – Spotkanie Mi dzynarodowego Klubu Wysokich,
15.08. 2008 – wi to Wojska Polskiego – uroczysto ci z udziałem samorz dowców,
kombatantów i mieszka ców.
15.08.2008 r. - XVIII Festiwal „Muzyka w Sandomierzu” – rozpocz cie najwi kszego
festiwalu sandomierskiego, inauguracyjny koncert galowy: „Muzyka Starego Wiednia” w
wykonaniu Sandomierskiej Orkiestry Festiwalowej „BREVIS”, miejsce: dziedziniec Zamku,
16.08.2008 r. - XVIII Festiwal „Muzyka w Sandomierzu” – koncert Konstantego Andrzeja
Kulki z zespołem, zostały zaprezentowane utwory: „Cztery Pory Roku – A.Vivaldiego oraz
„Eine Kleine Nachtmusik” – W.A.Mozarta, miejsce: sala Rycerska Zamku,
17.08.2008 r. - XVIII Festiwal „Muzyka w Sandomierzu” – koncert Ewy Urygi: „Jezu
Ufam Tobie”
z okazji 30. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II., miejsce: klasztor oo. Dominikanów.
18.08.2008 – uroczysto ci zwi zane z 64. rocznic wyzwolenia Sandomierza – Cmentarz
ołnierzy Radzieckich.
Sport
17.07.2008 r. – Rage-Race – impreza motoryzacyjna dla wielbicieli ekskluzywnych aut
takich jak: Ferrari, Lamborghini, Porsche itp., prezentacja pojazdów zgromadzonej
publiczno ci. miejsce: Rynek Starego Miasta
19.07.2008 r. – Osiedlowy Turniej Piłki No nej Kibiców „Wisła” Sandomierz - w
turnieju wzi ło udział 6 dru yn: „Łama ce” „Bronx”, ”Huta”, „Goł bice”, „Nadbrzezie”,
„Powi lanka Lipsko”, zwyci zcy otrzymali puchary, dyplomy oraz upominki rzeczowe,
miejsce: boisko przy ulicy Portowej,
20.07.2008 r. – Wakacyjny Turniej Siatkówki Pla owej w kategorii open – w drugim
podczas tego lata turnieju uczestniczyło 16 dru yn, zwyci zcy otrzymali dyplomy oraz
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nagrody rzeczowe, miejsce: boisko pla owe przy Centrum Kultury i Rekreacji MOSiR ul.
Portowa 24,
27.07.2008 r. – Otwarte Mistrzostwa Sandomierza w W dkarstwie Spinningowym – w
zawodach wzi ło udział 37 w dkarzy, pierwsze miejsce wywalczył Pan Bogdan Chwiej z
Klubu W dkarstwa Sportowego „Lusox”, miejsce: zbiornik Cha cza (przeniesienie miejsca
zawodów z powodu wysokiego stanu Wisły w Sandomierzu),
8-10.08.2008 r. - III Zlot Motocykli „Sandomierz-2008” - impreza miło ników
jedno ladów, parada motocykli na Rynku Starego Miasta, miejsce zlotu: Bulwar nad Wisł ,
W miesi cu lipcu O rodek Akcji Kulturalnej MOSiR współorganizował z Kołem PZW Rodzinny Piknik W dkarski, który odbywał si u stóp Gór Pieprzowych na zalewie
„Wisełka” w Sandomierzu,
Na Pływalni Krytej grupa ok. 50 osób korzysta z wakacyjnego kursu nauki pływania. Zaj cia
odbywaj si w trzech grupach z uwzgl dnieniem grup wiekowych oraz umiej tno ci w tej
dziedzinie sportu.
O wiata
Na okres wakacji zostały zaplanowane i zgodnie z planem zrealizowane remonty bie ce w
przedszkolach i szkołach które przedstawiaj si nast puj co:
- w Przedszkolu Nr 1 – wykonano remont łazienki dla personelu na kwot - 8.113,00 zł.
oraz wymian stolarki okiennej na kwot – 11.486,30 zł.
- w Przedszkolu Nr 2 – dokonano wymiany pokrycia dachowego oraz wykonano roboty
remontowe w budynku razem na kwot - 39.987,47 zł.
- w Przedszkolu Nr 3 – wykonano remont posadzki na dolnym korytarzu na kwot 18.686,98 zł.
- w Przedszkolu Nr 5 – wykonano cz ciowy remont pomieszcze przedszkola na kwot 29.094,25 zł.
- w Przedszkolu Nr 6 – rozpocz to remont schodków zewn trznych
przy wyj ciach
ewakuacyjnych z sal lekcyjnych na kwot – 3.601,79 zł.
- w Szkole Podst. Nr 1 – dokonano wymiany rozdzielnicy na kwot - 8.250,00 zł.
- w Szkole Podst. Nr 2 – w trakcie realizacji remont kuchni na kwot – 38.346,04 zł.
oraz w trakcie realizacji instalacja monitoringu wizyjnego na kwot – 7.194,34 zł.
- w Szkole Podst. Nr 3 – dokonano wymiany pionu instalacji i kanalizacji sanitarnej na
kwot - 8.547,44 zł.
- Gimnazjum Nr 1 - w trakcie realizacji wymiana pokrycia dachowego w budynku sali
gimnastycznej na kwot - 56.888,66 zł.
Z zakresu Gospodarki Gruntami:
W zakresie podziałów nieruchomo ci i spraw wieczysto-ksi gowych:
- wydano 5 decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomo ci na wniosek wła cicieli gruntów,
oraz 2 decyzje z urz du,
- wyst piono do S du Rejonowego z 12 wnioskami o wpis do ksi g wieczystych Gminy
Sandomierz za wła ciciela nieruchomo ci.
Aktualizacja opłat za u ytkowanie wieczyste:
- przygotowano dokumentacje do wypowiedzenia dotychczasowych opłat i ustalenia nowej
wysoko ci opłat za u ytkowanie wieczyste przez Spółdzielnie mieszkaniowe, oraz wła cicieli
100 lokali wyodr bnionych z budynków Spółdzielni.
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W zakresie dzier awy nieruchomo ci:
wystawiono 62 faktur VAT dot. opłaty czynszu,
zawarto 2 umowy dzier awy gruntu pod działalno , oraz rozwi zano 1 umow dzier awy.
Referat Windykacji Nale no ci:
Wydano 3 decyzje 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.
Wydano 8 postanowie w sprawach: wezwania stron do uzupełnienia braków wniosku,
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, przedłu enia terminu wydania decyzji,
Wysłano 21 upomnie ,
Wycofano i zaktualizowano 14 tytułów wykonawczych, na skutek dobrowolnych wpłat przez
dłu ników,
Wystawiono 41 tytułów wykonawczych na ł czn kwot 7.900,00 zł,
Wystawiono 2 wezwania przes dowe do zapłaty dot. lokali mieszkalnych,
Wydano 1 za wiadczenie o nie zaleganiu w podatkach,
Wydano 302 za wiadczenia o wielko ci gospodarstwa rolnego, o nieposiadaniu gospodarstwa
rolnego oraz o stanie maj tkowym.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza, ko cz c wypowiedz poinformował
zebranych: ”Zatrudniłem od 5 sierpnia nowego mecenasa – Jest to Pani Bernadetta Marek –
Fołta. Jest to Pani radca prawny z pełnymi uprawnieniami, absolwent dwóch aplikacji:
s dziowskiej i radcowskiej. Na razie Pani Bernadetta pracuje na umow – zlecenie.
Mamy nadziej , e b dzie pracowa docelowo.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta podzi kował Panu
Burmistrzowi za wypowiedz i powiedział: „Pan Burmistrz o tym nie wspomniał, ale w
Mie cie pojawiły si nowe wiaty, a do uszkodzonych wstawiono szyby.
Jest to sympatyczne i zostało przyj te z ulg i zadowoleniem przez Mieszka ców”.
Nast pnie Pan Przewodnicz cy poprosił Pa stwa Radnych o ew. pytania dotycz ce
informacji przedstawionej przez Pana Burmistrza.
Pan Przewodnicz cy przypomniał, e pytania powinny dotyczy przedstawionej informacji
czyli bie cej działalno ci Miasta.
Pan Władysław Teter
Zapytał - w zwi zku z publikacj w dzisiejszej prasie - Na jakim etapie jest budowa galerii
handlowej przy Placu 3-go Maja.
Radny stwierdził, e Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług , której
przewodniczy, powinna zapozna si z ew. planami dotycz cymi tego terenu.
Pan Mirosław Czaja
Zwracaj c si do Pana Burmistrza powiedział: ”Nawi zuj c do wniosku kanalizacyjnego,
o którym Pan mówił i który ma by zło ony - mam pytanie.
Rozumiem, e wniosek ma dotyczy Starówki, ulicy Trze niowskiej i ulicy Krakowskiej i
ma spełnia warunek równowa nej liczby mieszka ców.
Pytanie moje jest takie: Co z reszt Sandomierza , a zwłaszcza z terenami, które mog by
wykorzystane pod budownictwo mieszkaniowe ?
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Czy nie ma mo liwo ci wł czenia tych terenów do tego wniosku ?
Sprawa wi e si w sposób bezpo redni z niepełnym wykorzystaniem Oczyszczalni
cieków.”
Pan Robert Sobieraj
W imieniu Mieszka ców podzi kował za wykonanie inwestycji – o wietlenie ulicy
Słonecznej.
Radny powiedział, e - Teraz Mieszka cy b d mogli o zmroku spacerowa ulic
Słoneczn .
Pan Tadeusz Fra czak
Zapytał o:
- Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Nr 4. ”Pan wspominał o tym w swoim wyst pieniu.
Chciałbym zapyta :
Jaki jest czas realizacji tej inwestycji ?
Kiedy ona si rozpocznie i ewentualnie kiedy si zako czy?
I czy przez ten czas uczniowie szkoły Nr 4 b d mogli korzysta z sali gimnastycznej?
- O spotkanie w sprawie „Linii kolejowej przechodz cej przez Sandomierz” .”Czy ta linia
wi załaby si tylko z okre lonymi pr dko ciami poci gów czy te s czynione starania o
tzw. normaln kolej, osobow ?”
- „Jaki jest ci g dalszy czwórporozumienia, które było zawierane kilka lat temu i dotyczyło,
mi dzy innymi, poł cze drogowych, szybkiej linii ? Jak si ma sytuacja ?”
Pan Andrzej Bolewski
Zapytał – w zwi zku z planem dot. likwidacji ZEAS-u - o dalsze losy pracowników, którzy
dotychczas obsługiwali szkoły.
Pan Marek Kwitek – Poseł na sejm RP
Powiedział: ”Mam pytanie do Pana Burmistrza. Wspominał Pan tutaj o projekcie Piszczele.
Czy tylko ten jeden wniosek został zło ony ?”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Odpowiadaj c:
- Panu Markowi Kwitkowi - „Wniosek zło yli my jeden.
Z drugim wnioskiem b dziemy startowali wspólnie z Urz dem Marszałkowskim - gdzie
jeste my jednym z udziałowców przedsi wzi cia. Mog powiedzie , e my ju mamy
cz ciowo zrealizowan cz
tego zadania- je eli chodzi o informacje turystyczna-.
My lałem , e uda si to wdro y od wrze nia tego roku. Zatrudnili my nawet sta ystów.
Ale Urz d Marszałkowski nie nad a.”
- Panu Andrzejowi Bolewskiemu – Zapewnił, e wszyscy pracownicy ZEAS-u zastan
„zagospodarowani”.” Chcemy wypracowa jaki model, korzystaj c z do wiadcze innych
miast - Dyrektor szkoły, przedszkola jest gospodarzem, zatrudnia ksi gowego, podejmuje
decyzje kadrowe – i za podejmowane przez siebie decyzje odpowiada.”
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Pan Burmistrz podkre lił, e chodzi przede wszystkim o stworzenie mo liwie sprawnego
modelu zarz dzania placówkami.
- Panu Tadeuszowi Fra czakowi – Realizacja boiska szkolnego przy Szkole Nr 4 zale y,
mi dzy innymi, od warunków atmosferycznych, a ”Za chwil wrzesie ”.
Pan Burmistrz zapewnił, e w przypadku opó nienia Dyrektor Szkoły zapewni alternatywne
rozwi zanie – dzieci b d mogły korzysta z innego boiska.
-Porozumienie Miast funkcjonuje -”Wa ne, e to porozumienie jest. Zwłaszcza je eli chodzi
o sprawy strategiczne takie jak budowa dróg, mostów. – Współpraca dotyczy, mi dzy innymi,
Opracowania planów przestrzennego zagospodarowania, drogi ekspresowej ze Stalowej Woli
i Niska, realizacja drogi F-74.
- Panu Mirosławowi Czaji – W sprawie kanalizacji na Starówce i pozostałej cz ci
lewobrze nego Sandomierza. ”Dokumentacja jest realizowana. Trwaj jeszcze uzgodnienia z
trzema wła cicielami posesji, ale mam nadziej , e to niebawem zostanie załatwione i
projekt b dzie gotowy. Wspólnie z gminami, z Członkami Ekologicznego Zwi zku Gmin
Dorzecza Koprzywianki b dziemy chcieli wspólnie taki du y wniosek o rodki unijne
składa . Nam samym byłoby trudniej to zadanie realizowa . Zapewniam Pa stwa, e nie
zapominamy o pozostałej cz ci lewobrze nego Sandomierza.
- Panu Władysławowi Teterowi
Na temat galerii handlowej na Placu 3 Maja – „Nie ukrywam , zleciłem wst pne
opracowanie warto ci Placu w zale no ci: Czy byłby to obiekt handlowy, obiekt sportowy
czy te np. parking. Maj c tak wiedz mo na podj jakie rozmowy.
Nie sztuka jest ogłosi przetarg na budow pawilonu, sztuk jest zrealizowa to zadanie tak
jak my tego oczekujemy.”
„Chciałbym, eby była galeria handlowa, a na dole parkingi do wykorzystania dla Miasta i
dla stadionu sportowego.
Natomiast jak to zrobi , eby - korzystaj c ze wi tego prawa własno ci – nikt nas nie
oszukał ? Nie znamy dzisiaj jeszcze odpowiedzi.”
Ja mówi , e nie mam dzisiaj adnej koncepcji konkretnej, adnych wypracowanych
dokumentów.
I mam te wiadomo , e jak rusz ten temat to zostan obity z ka dej strony na kwa ne
jabłko.
Pan Burmistrz przypomniał, e nie zawsze deklaracje składane przed kupnem
nieruchomo ci były realizowane: vide: Zamkowa 5, Opatowska 8.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta :”Panie Burmistrzu , chyba ka dy si ze
mn zgodzi, e dominuj c rol powinna odgrywa Rada Miasta.
Po pierwsze Rada Miasta powinna w planie zagospodarowania przestrzennego okre li
przeznaczenie terenu.(Bo dzi ten teren nie jest handlowy0.
O ile Pan mówi o zbyciu, to przypominam, e to nie Burmistrz decyduje o sprzeda y - tyko
Rada Miasta .”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
„Ja mówi , e nie mam dzisiaj adnej koncepcji konkretnej, adnych wypracowanych
dokumentów.
I mam t wiadomo , e jak rusz ten temat to zostan obity z ka dej strony na kwa ne
jabłko.”
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Ad. 6
Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o zło onych O wiadczeniach maj tkowych.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza przedstawił Informacj o zło onych
O wiadczeniach maj tkowych.
Zgodnie z art.24 h. ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
przedstawiam Wysokiej Radzie informacj dotycz c analizy zło onych o wiadcze
maj tkowych. Zast pcy Burmistrza, Skarbnik Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych
gminy oraz osoby wydaj ce decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza zło yli w
ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2008 roku „o wiadczenia o stanie maj tkowym”.
Ogółem zło ono 26 o wiadcze .
Analizuj c zło one o wiadczenia i porównuj c je z poprzednimi o wiadczeniami i kopiami
PIT nie stwierdziłem nieprawidłowo ci.
Po jednym egzemplarzu zło onych o wiadcze przekazałem do wła ciwych ze wzgl du na
miejsce zamieszkania osób składaj cych o wiadczenia Urz dów Skarbowych.
Jawne informacje zawarte w o wiadczeniach zostały udost pnione w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Pan Przewodnicz cy podzi kował Panu Burmistrzowi i zapytał: „Czy kto chciałby zabra
głos? Nie widz . Pozwol sobie udzieli głosu.
Chciałem powiedzie , to co wielokrotnie mówiłem na temat O wiadcze maj tkowych
urz dników. A powtarzam to tylko dlatego, e jest Pan Poseł.
Twierdz , e jest ewidentna luka w prawie, która dopuszcza do tego, e obowi zek zło enia
O wiadczenia maj tkowego ma urz dnik, który wydaje dowody osobiste – Natomiast nie ma
takiego obowi zku urz dnik, który decyduje o wydawaniu milionów zł rocznie - Bo nie
wydaje decyzji.
Wystarczy, e taki Urz dnik nie ma upowa nienia do wydawania decyzji i ju nie musi
składa O wiadczenia maj tkowego.
Jest to nieprawidłowe, co wielokrotnie mówiłem.”
Wobec braku dalszych zgłosze Pan Przewodnicz cy zamkn ł punkt 6. Porz dku obrad.
Ad. 7
Informacja Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza o zło onych O wiadczeniach
maj tkowych.
- Przedstawił Informacj dot. analizy O wiadcze maj tkowych zło onych przez Radnych
Miasta Sandomierza
”Uprzejmie informuj Pa stwa , e Radni w oparciu o obowi zuj c ustaw z 8 marca 1990
roku o samorz dzie gminnym zło yli O wiadczenia o stanie maj tkowym.Za wyj tkiem Pana
Marka Hara czyka wszyscy zło yli O wiadczenia w ustawowym terminie do 30 kwietnia
2008 roku.
O wiadczenia nie zło ył Pan Marek Hara czyk, który w dniu 30 kwietnia 2008 roku zrzekł
si mandatu Radnego. Na marginesie o wiadczam, e moim zdaniem powinien zło y
o wiadczenie maj tkowe za 2007 rok, kiedy był radnym.
Dokonałem analizy O wiadcze maj tkowych. Porównałem je z poprzednimi
O wiadczeniami i kopiami pism. Jeden egzemplarz został przekazany do Urz du Skarbowego
w Sandomierzu.
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Dane zawarte w O wiadczeniach zostały udost pnione i ka dy mo e je zobaczy w
Biuletynie Informacji Publicznej.
I na marginesie pro ba jeszcze do Kole anek i Kolegów Radnych, aby nast pne
O wiadczenia były uzupełniane przez Pa stwa zdecydowanie staranniej. Aby unika
skrótów i czyta rubryki, które si wypełnia. W wielu przypadkach znajomo tzw. lokalnego
rynku i lokalnych instytucji pozwala ustali gdzie Radny działa, co do kogo nale y, czy co
znaczy okre lony skrót.
Mylone s adresy zamieszkania i posiadania nieruchomo ci.
Równie , co przyznaj z r k na sercu i mnie si zdarzyło - z uwagi na niefortunno drukuw przypadku posiadania gospodarstwa rolnego formularz wymaga wpisania dwóch kwot, a
wpisuje si jedn ( bo tak z definicji wynika).
O wiadczam, e swoj powinno co do przyj cia i zapoznania si z O wiadczeniami
maj tkowymi Radnych zgodnie z ustaw wykonałem.
Czy Kto z Pa stwa Kole anek i Kolegów Radnych ma jakie uwagi, wnioski lub pytania.
Nie widz . Przyst pujemy do kolejnego punktu.”
Ad. 8
Podj cie uchwały zmieniaj cej uchwał 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 Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przypomniał, e projekt uchwały został
przygotowany na wniosek nowo przybyłego Radnego - Pana Michała Saracena.
Pan Michał Saracen zadeklarował prac w 3 komisjach: Komisji Praworz dno ci, Komisji
Nauki , O wiaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rozwoju, Turystyki i Promocji Miasta.
Winny jestem równie Pa stwu informacj : Nie ma Pana Michała Saracena - Z powodu
wa nych spraw rodzinnych nie mo e uczestniczy w dzisiejszej sesji.
Proponuj , aby nie czyta projektu uchwały. O ile nie usłysz sprzeciwu nie b dziemy
czyta . Sprzeciwu nie słysz . Nie czytamy.
Przypominam równie , e projekt uchwały nie był opiniowany przez adn komisj , bo jest to
wniosek formalny. Otwieram dyskusj . Czy kto z Pa stwa chciałby zabra głos?
Wobec braku zgłosze Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przyst pił do
głosowania i zapytał: Kto z Pa stwa Radnych jest za przyj ciem projektu uchwały
zmieniaj cej uchwał 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 w prosz o podniesienie r ki lub mandatu?
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza podj ła:
Uchwał Nr XXIV/203/2008
w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich
składów osobowych.
desygnuj c Pana Michała Saracena do komisji stałych Rady Miasta Sandomierza.
Ogłaszam 10 minut przerwy.”
Po przerwie Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta wznowił obrady i przyst pił
do realizacji kolejnego punktu Porz dku obrad.

15

Ad. 9
Podj cie uchwały w sprawie nabycia nieruchomo ci zabudowanej.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powitał przybyłego na sesj Pana
Janusza Sikorskiego – Dyrektora Sandomierskiego Szpitala „Witamy Pana , Panie Doktorze”
i przypomniał, e projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomo ci zabudowanej był
opiniowany przez dwie komisje :”Prosz o opini ”
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów – opinia pozytywna
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony rodowiska
i Rolnictwa- opinia pozytywna.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta :”Czy Pa stwo yczycie sobie , aby
odczyta projekt uchwały ? O ile nie usłysz wniosku o odczytanie projektu uchwały projekt
nie b dzie czytany. Wniosku nie słysz . Nie czytamy.
Kto z Pa stwa Radnych chciałby zabra głos ?
Pan Władysław Teter
Powiedział, e ze wzgl du na warto „kwoty zakupu” budynku nale ałoby pozna koszt
remontu tego obiektu z uwagi na lec ce sufity, podnosz cy si parkiet (skutki braku
ogrzewania).
Pan Tadeusz Fra czak
Poprosił o „Wyja nienie takiej kwestii”:
- „Rozumiem , e nie uchylamy uchwały z 20 maja 2008 roku, która wła ciwie niczym si nie
ró ni – tylko kwot wy sz o 9 000 zł.
- W paragrafie 1 wyra amy zgod na zakup nieruchomo ci gruntowej w drodze
pierwokupu. I teraz pytam. W Uzasadnieniu mamy zapis, e w dniu 30 lipca 2008 roku
została sporz dzona warunkowa umowa sprzeda y nieruchomo ci pod warunkiem, e gmina
Sandomierz nie skorzysta z przysługuj cego jej prawa pierwokupu. Czy tutaj nie ma
sprzeczno ci ?
Mianowicie: tutaj gmina nie korzysta z prawa pierwokupu, natomiast w paragrafie 1
piszemy wyra nie, e wyra amy zgod na tak drog pierwokupu.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta :”Z tre ci paragrafu 1 i z Uzasadnienia
wynika wła nie, e korzystamy z prawa pierwokupu. Warunkowa umowa sprzeda y
sporz dzona została pomi dzy sprzedawc , w tym przypadku TP S.A. a osob trzeci . Ale
Miasto ma prawo pierwokupu. Polega to na tym, e w miejsce tej osoby trzeciej mo e wej
Miasto. Ma na to okre lony termin, eby z tego prawa skorzysta i my z tego prawa
korzystamy.”
Pan Tadeusz Fra czak
„Prosz mi wytłumaczy : Je eli jest zapis, e w dniu 30 lipca 2008 roku sporz dza si
warunkow umow sprzeda y pod warunkiem, e my nie skorzystamy z prawa pierwokupu.”
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady przedstawił kolejne etapy post powania w
przypadku umowy warunkowej:
- Notariusz sporz dza umow wst pn warunkow - I taka umowa została zawarta pomi dzy
TP S.A. a osob trzeci .
- Notariusz ma obowi zek zawart umow przekaza Władzom Miasta, a Miasto ma
okre lony termin („dawniej 3 miesi ce, teraz 1 miesi c” ) na skorzystanie z prawa
pierwokupu.
- Je eli w okre lonym terminie Miasto nie skorzysta z przysługuj cego mu prawa (nie
b dzie zainteresowane zakupem) umowa warunkowa zawarta pomi dzy TP S.A. a osob
trzeci , staje si ostateczna lub sporz dza si umow ostateczn .
- „O ile podejmiemy uchwał o zakupie to znaczy, e korzystamy.”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, mi dzy innymi, e :
- „Mamy prawo pierwokupu i je eli doło ymy 9 000 zł do uchwalonej wcze niej kwoty (bo
zainteresowany kupnem bank o tyle przebił cen ) to kupimy ten budynek.”
- Zlecaj c wykonanie kosztorysu robót remontowych budynku przed jego kupnem naraziłby
si na zarzut niegospodarno ci.
„Trudno w tej chwili okre li – Po konsultacjach z in ynierami my l , e około 350 000 zł
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział: ”Dzi kuj Panie
Burmistrzu. Czy kto z Pa stwa chciałby jeszcze zabra głos ? Nie widz . Zamykam
dyskusj . Przyst pujemy do głosowania.. Przypomn : głosujemy punkt 9. – uchwała w
sprawie zakupu nieruchomo ci przy Placu Poniatowskiego 1 – budynek wraz z gruntem.
Uchylamy poprzedni uchwał , gdzie deklarowali my nabycie tej nieruchomo ci za 1 mln
891 tys. zł a podejmujemy uchwał o nabyciu za 1 mln 900 tys. zł.
Kto z Pa stwa Kole anek i Kolegów Radnych jest za podj ciem tej uchwały prosz o
podniesienie mandatu lub r ki.
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ”.
Pan Janusz Sochacki stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza jednogło nie podj ła:
Uchwał Nr XXIV/204/2008
w sprawie nabycia nieruchomo ci zabudowanej.
Ad. 10
Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Miasta na 2008 rok.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o opini na temat uchwały
komisj merytoryczn Rady Miasta.
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów powiedział, e komisja
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Pan Przewodnicz cy zapytał: ”Czy yczycie sobie Pa stwo , aby odczyta projekt uchwały .
O ile nie usłysz sprzeciwu nie b dziemy czyta projektu. Sprzeciwu nie słysz . Nie
czytamy. Otwieram dyskusj .
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Pan Krzysztof Kandefer
Zapytał: ”Czy Pan Burmistrz lub Pani Skarbnik mogliby - mniej wi cej - stre ci t uchwał
– Co jest przenoszone je eli chodzi o § 1 i § 2 eby my mieli rozeznanie.
Ja nie jestem członkiem Komisji Bud etu i Finansów, nie brałem w niej udziału i widz w
Uzasadnieniu, e rodki zostan przekazane na zakup mikrobusu dla Powiatowej Stra y
Po arnej oraz zostan zwi kszone rodki na budow skate parku – Co zostało pomniejszone
i z czego zostało wzi te?
I jeszcze jedno. Chciałem zapyta czy Starostwo Powiatowe tak e partycypuje w kosztach
dofinansowania tego samochodu ?”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział: ”Dajemy 10 tys. zł i my l ,
e kto musi da . Czy s jeszcze pytania ? Nie ma wi cej pyta . Prosz . Pani Skarbnik.”
Pani Tamara Socha - Skarbnik Miasta Sandomierza
Poinformowała, e:
- W bud ecie miasta na 2008 rok nie było Stra y Po arnej i nie mo na by było udzieli
dotacji - zaistniała potrzeba przeniesienia rodków z rezerwy bud etowej
- W przypadku skate parku jak wy ej – równie rodki z rezerwy bud etowej.
Pan Krzysztof Kandefer
Powiedział: ”Pytam si tak na wszelki wypadek, poniewa chwil wcze niej dawali my
rodki na budow drogi powiatowej Salve Regina, teraz wspomagamy Powiatow Stra
Po arn . Zwracam Pa stwa uwag , e bardzo wspieramy ten powiat.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział: ”Nie ebym bronił Powiat,
bo podejrzewam, e Powiat o ile daje, to daje niewiele.
Proponuj jednak zauwa y , e wi kszo samorz dów, a przede wszystkim samorz dy
gminne, do du o ło na Stra Po arn – Z tym, e na Ochotnicz Stra Po arn .”
Pan Tadeusz Fra czak
Zaapelował o czytelne Uzasadnienia do projektów uchwał.
Według Radnego Uzasadnienia do uchwał bud etowych mog wprowadza w bł d z
powodu swojej „ogólno ci.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta wobec braku dalszych głosów
przypomniał: ”Głosujemy projekt uchwały umieszczony w Porz dku obrad pod liczb 10.
Kto z Pa stwa Radnych jest za podj ciem uchwały w sprawie zmian w bud ecie Miasta na
2008 rok prosz o podniesienie mandatu lub r ki ?”
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuj cych si ”
Pan Janusz Sochacki stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza podj ła
Uchwał Nr XXIV/205/2008
w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2008 rok.
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Ad. 10 a
Podj cie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na
realizacj zadania pod nazw „Przebudowa drogi Salve Regina”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o opini na temat uchwały
komisj merytoryczn Rady Miasta.
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów powiedział, e komisja
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Pan Przewodnicz cy zapytał: ”Czy yczycie sobie Pa stwo , aby odczyta projekt uchwały .
O ile nie usłysz sprzeciwu nie b dziemy czyta projektu. Sprzeciwu nie słysz . Nie
czytamy. Otwieram dyskusj . Kto z Pa stwa chciałby zabra głos ?
Pan Tadeusz Fra czak
Zapytał: ”Czy nie powinno by takiego rozgraniczenia w paragrafie 3- utworzenie nowego
paragrafu, w którym upowa nia si Pana Burmistrza do zawarcia umowy ?Czy te mo e by
tak jak jest ?”
Pan Wojciech Czerwiec
Powiedział: ”Panie Burmistrzu , ja chciałem si dowiedzie co takiego pilnego jest w
budowie drogi Salve Regina. Zwłaszcza bior c pod uwag to, e od dwóch czy trzech lat
Radni prosz o remont Staromiejskiej. Tam nie ma zrobionej kanalizacji, a my pakujemy si
w t drog .”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, e je eli chodzi o:
- Ulic eromskiego, to „Wyst piłem do Pana Starosty, aby przedstawił propozycj dot.
współfinansowania przedsi wzi cia.”
- Ulic Staromiejsk , to ”Te mi si nie podoba, poniewa Starosta nie mo e si dogada z
konserwatorem zabytków – Jaki ma by wygl d ulicy Staromiejskiej?
Konserwator uwa a, e na Staromiejskiej powinny by tzw. kocie łby.
Nam si marzy ulica nawet bez kraw ników z chodnikiem w innym kolorze.”
- Ulic Salve Regina, to „Dobrze jest to zadanie wykona jeszcze w tym roku – takie s
ustalenia.”
Wobec braku dalszych zgłosze Pan Przewodnicz cy zamkn ł dyskusj i przyst pił do
przegłosowania w/w projektu uchwały.
Kto z Pa stwa Radnych jest za podj ciem uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Sandomierz na realizacj zadania pod nazw „Przebudowa drogi Salve
Regina”
Wynik głosowania: 13 „za”, 0 „przeciw”, 3 osoby „wstrzymały si od głosu”.
Pan Janusz Sochacki stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza podj ła
Uchwał Nr XXIV/206/2008
w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2008 rok.

19

Ad. 10 b
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o opini na temat uchwały
komisj merytoryczn Rady Miasta.
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów powiedział, e komisja
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Pan Przewodnicz cy zapytał: ”Czy yczycie sobie Pa stwo , aby odczyta projekt uchwały .
O ile nie usłysz sprzeciwu nie b dziemy czyta projektu. Sprzeciwu nie słysz . Nie
czytamy. Otwieram dyskusj ”.
Pani Tamara Socha Skarbnik Miasta Sandomierza
Poprosiła, aby „w projekcie uchwały w § 1 trzeci dział od góry
- zamiast Dz.926 rozdz. 92605
- wpisa
Dz.900 rozdz. 90095”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o dokładne naniesienie
zgłoszonej poprawki w projekcie uchwały w § 1 trzeci dział od góry
- zamiast Dz.926 rozdz. 92605
- wpisa
Dz.900 rozdz. 90095
Wobec braku dalszych zgłosze Pan Przewodnicz cy zamkn ł dyskusj i przyst pił do
przegłosowania w/w projektu uchwały.
Kto z Pa stwa Radnych jest za podj ciem uchwały w sprawie zmian w bud ecie Miasta na
2008 rok ?
Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 3 osoby „wstrzymały si od głosu”
Pan Janusz Sochacki stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza podj ła
Uchwał Nr XXIV/207/2008
w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2008 rok
Ad. 10 c

Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2008 rok

Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o opini na temat uchwały
komisj merytoryczn Rady Miasta.
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów powiedział, e komisja
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Pan Przewodnicz cy zapytał: ”Czy yczycie sobie Pa stwo , aby odczyta projekt uchwały .
O ile nie usłysz sprzeciwu nie b dziemy czyta projektu. Sprzeciwu nie słysz . Nie
czytamy. Otwieram dyskusj .”
Wobec braku zgłosze Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zamkn ł
dyskusj i zapytał:
„Kto z Pa stwa Radnych jest za podj ciem uchwały w sprawie zmian w bud ecie Miasta na
2008 rok ?”
Wynik głosowania: 13 „za”, 0 „przeciw”, 4 osoby „wstrzymały si od głosu”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
Sandomierza podj ła
Uchwał Nr XXIV/208/2008
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w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2008 rok.
Ad.11
Podj cie uchwały zmieniaj cej uchwał w sprawie uchwalenia bud etu miasta na 2008
rok.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przypomniał, e jest to uchwała
oznaczona liczb 11 i przed sesj Pa stwo Radni otrzymali drug wersj uchwały, w której
zmianie ulega zał cznik do uchwały, a nast pnie poprosił o opini na temat uchwały komisj
merytoryczn Rady Miasta.
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów powiedział, e komisja
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Pan Przewodnicz cy zapytał: ”Czy yczycie sobie Pa stwo, aby odczyta projekt uchwały .
O ile nie usłysz sprzeciwu nie b dziemy czyta projektu. Sprzeciwu nie słysz . Nie
czytamy. Otwieram dyskusj . Kto z Pa stwa Radnych chciałby zabra głos? Czy Pan
Burmistrz albo słu by Pana Burmistrza chciałyby zabra głos ? Nie widz . Zamykam
dyskusj . Przyst pujemy do głosowania projektu uchwały – wersja II .
Kto z Pa stwa Radnych jest za podj ciem uchwały zmieniaj cej uchwał w sprawie
uchwalenia bud etu miasta na 2008 rok – wersja II (zmieniony Zał cznik) prosz o
podniesienie r ki lub mandatu ?
Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 3 osoby „wstrzymały si od głosu”.
Pan Janusz Sochacki stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza 14 głosami „za” , przy 3
glosach „wstrzymuj cych si ” podj ła
Uchwał XXIV/209/2008
zmieniaj c uchwał w sprawie uchwalenia bud etu miasta na 2008 rok.
Ad. 12
Podj cie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/192/2008 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie wyra enia zgody na zabezpieczenie
prawidłowego wydatkowania rodków w formie weksla „in blanco” – boisko
wielofunkcyjne.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przypomniał, e jest to wniosek Pana
Burmistrza a projekt uchwały był opiniowany przez Komisj Bud etu i Finansów.
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów powiedział, e Komisja
Bud etu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Pan Przewodnicz cy zapytał: ”Czy yczycie sobie Pa stwo, aby odczyta projekt uchwały ?
O ile nie usłysz sprzeciwu nie b dziemy czyta projektu. Sprzeciwu nie słysz . Nie
czytamy. Otwieram dyskusj . Kto z Pa stwa Radnych chciałby zabra głos? Czy Pan
Burmistrz albo słu by Pana Burmistrza chciałyby zabra głos ? Nie widz . Zamykam
dyskusj . Przyst pujemy do głosowania uchwały oznaczonej w Materiałach na sesj Nr 12.
Kto z Pa stwa Kole anek i Kolegów Radnych jest za podj ciem przedstawionej uchwały
prosz o podniesienie r ki lub mandatu?
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza jednogło nie podj ła
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Uchwał Nr XXIV/210/2008
w sprawie wyra enia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania rodków
formie weksla „in blanco” – boisko wielofunkcyjne.
Ad. 13
Podj cie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Gminy Sandomierz do Rady
Sandomierskiej Fundacji Zdrowia w Sandomierzu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza powiedział:
„Przyst pujemy do punktu 13. Desygnowanie przedstawicieli Gminy Sandomierz do Rady
Sandomierskiej Fundacji Zdrowia. Punkt ten składa si z dwóch podpunktów.
1. Zło enie Sprawozdania z działalno ci Rady z IV kadencji Sandomierskiej Fundacji
Zdrowia.
2. Podj cie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli gminy Sandomierz do
Sandomierskiej Fundacji Zdrowia – desygnujemy dwóch przedstawicieli.
Ka dy Radny otrzymał i powinien mie przed sob
podsumowanie IV kadencji Rady
Sandomierskiej Fundacji Zdrowia.
Rozumiem, e jest to Sprawozdanie zło one – z tego co widz - przez Pani Helen Podulk
– Wierzbi sk i przez Pana Marka Bronkowskiego.
To s te osoby , które były desygnowane 5 lat temu, o ile pami tam, do Fundacji i Pa stwo
Ci teraz zdaj Sprawozdanie, co tam w tej Fundacji dokonali.
Proponuj , eby nie czyta - je eli nie usłysz sprzeciwu, to Sprawozdanie nie b dzie
czytane.
Proponuje natomiast, eby my mieli mo liwo zadawania pyta do Przedstawicieli Fundacji,
których swego czasu Rada desygnowała.
Otwieram dyskusj : Kto z Pa stwa Kole anek i Kolegów Radnych chciałby zabra głos w
sprawie mijaj cej kadencji Rady Sandomierskiej Fundacji Zdrowia. Bardzo prosz . Nie
widz .
Czy Pa stwo Przedstawiciele Rady: Pan Burmistrz Bronkowski i Pani Helena Podulka
chcieliby co powiedzie , zabra głos?
Pan Marek Bronkowski – Zast pca Burmistrza Sandomierza
Przed Fundacja stoj wyzwania, które powinny by podejmowane ju teraz (…)
Nie nam ocenia tutaj nas przez ten okres kadencji. My l , e tej oceny w jaki sposób
powinien dokona Prezes Fundacji. to je eli taka b dzie wola Rady to prosz bardzo.
Dzi kuj .
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Dzi kuj . Pani Helena – Bardzo prosz
Pani Helena Podulka – Wierzbi ska
Miałam zaszczyt z Panem Markiem Bronkowskim reprezentowa
Miasto w Radzie
Sandomierskiej Fundacji Zdrowia. Funkcja Przewodnicz cego przypadła
w drodze
głosowania drugiemu fundatorowi - Panu Andrzejowi Bolewskiemu.(…)
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Praca nasza polegała głównie na d eniu do zakupu sprz tu medycznego dla szpitala,
pomocy Caritas-owi, szkołom – wyposa enie apteczki, pomoc O rodkowi Pomocy
Społecznej.
Tutaj, mnie si wydaje, e Rada poprzedniej kadencji, jak i obecnej kadencji dobrze
wspierała nasze działanie .Jeste my bardzo wdzi czni.
Nie chodzi tylko o obiekt, ale ratowania ycia i zdrowia pacjentów.
Chciałam serdecznie podzi kowa za współprac . Dzi kuj Panu Przewodnicz cemu i
Radzie Miasta, Członkom Komisji Zdrowia. I jak Pan Burmistrz podkre lił wyzwaniem
zasadniczym Fundacji Zdrowia b dzie budowa hospicjum, b d te zakładu leczniczorehabilitacyjnego.
Oczywi cie nie z funduszy Fundacji (poniewa takich nie ma zbyt wiele), ale z uzyskanych
funduszy unijnych, b d tez z funduszy szwajcarskich - bo taka mo liwo istnieje.
Inicjatywa wyszła jak na tej sali padała interpelacja Pana Przewodnicz cego o potrzebie
budowy takiego O rodka, poniewa nasze społecze stwo niestety si starzeje, młodzie
wyjechała za granic a nasze pokolenie b dzie potrzebowało specjalistycznej opieki.
Naszym marzeniem byłoby stworzenie wła nie takiego O rodka. Dzi kuj .
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Dzi kuj . Czy kto z Pa stwa chciałby zabra głos ? Czy kto z obecnych na sali chciałby
zabra głos?
Pan Janusz Sikorski – Dyrektor Sandomierskiego Szpitala
Chciałbym serdecznie podzi kowa w imieniu Szpitala, jaki i w imieniu wszystkich
pracowników za to, e dzi ki działalno ci wieloletniej tych osób , którzy w tej Radzie
działały , mieli my mo liwo
podniesienia jako ci wiadcze
udzielanych w naszym
szpitalu.
Sztandarowym takim urz dzeniem jest urz dzenie tomograf komputerowy, z którego szereg
pacjentów korzysta.
Dzi ki tym decyzjom, które kiedy zostały podj te Mieszka cy Sandomierza i okolic maj
bli ej do tego urz dzenia.
Ró ne były losy Fundacji, bo zmieniały si przepisy i działalno gospodarcza , która była
bardzo szeroko prowadzona niestety przez szanownych posłów Parlamentu Rzeczypospolitej.
Nie spotkało si to z zadowoleniem , zarówno Rady Fundacji jaki i beneficjenta, czyli
Szpitala Sandomierskiego.
Nie mniej jednak , pomimo tego, e to było du o trudniejsze ni przed rokiem 2006 , kiedy
to ustawa po prostu ograniczyła działalno Fundacji.
Nie mniej jednak Członkowie Rady dali sobie z tym doskonale rad .
Dzi kuj c serdecznie tym osobom, które współdziałały na rzecz Szpitala i jego Pacjentów i
ycz tym równie , którzy b d w przyszło ci, eby równie podejmowały decyzje, które
b d słu yły i podnosiły jako pracy w naszym szpitalu. Dzi kuj serdecznie.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Dzi kuj Panie Dyrektorze. Czy kto chciałby zabra głos ? Pan Tadeusz Fra czak – bardzo
prosz .
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Pan Tadeusz Fra czak – Radny Sandomierza (równie Prezes Sandomierskiej Fundacji
Zdrowia)
Panie Przewodnicz cy, Szanowni Pa stwo. Ja chciałem powiedzie
krótko, e
przedstawicielami zarówno jednego i drugiego fundatora czyli Sandomierskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, jak i przedstawicielami Gminy Sandomierz współpracowałem nijako na
dwóch płaszczyznach.
Z Pa stwem współpracowałem jako kolega i członek Rady Fundacji – Czyli taka osoba,
która wspólnie podejmowała decyzje.
Poprzednie Zarz dy wykonywały i podejmowały decyzje do realizacji.
I w ostatnim okresie jako Prezes Zarz du , Dyrektor Fundacji podlegałem niejako ocenie i
sam realizuj cy zadania, które Rada Fundacji mi polecała.
Chciałem powiedzie , e wszystkie te osoby , które były w Radzie Fundacji pracowały
bardzo rzetelnie, bardzo sumiennie i to co powiedział Pan Dyrektor, to co mówiła Pani
Helena.: Najwi kszym sukcesem tej Fundacji jest to, e owoce tej pracy , to s cz sto
wyleczenia pacjentów, cz sto uratowanie dosłownie ycia ludzkiego.
To dzi ki aparaturze drobnej, redniej wi kszej i tej najwi kszej my zdajemy sobie spraw ,
ja i Pa stwo, którzy te kadencj sko czyli – Zdajemy sobie spraw z tego, e ogromne
działanie , ogromna zasługa tych ludzi dla chorych potrzebuj cych, wielka rzecz.
Oficjalne zako czenie poprzedniej kadencji odbyło si kilka tygodni temu
Rada, Zarz d Fundacji, ale tak e Pan Przewodnicz cy nagrodził dyplomami Członków Rady
Fundacji za ich wkład , za ich osi gni cia. Fundatorom: Panu Burmistrzowi, jak i Prezesowi
Spółdzielni dzi kowali my tak e za współprac .
I tutaj jeszcze raz chciałem podzi kowa Panu Dyrektorowi za współprace i my l , e taka
współpraca b dzie dalej owocna.
Pani Helena wspomniała o zadaniach jakie s przed Fundacja .One s ci gle jeszcze w
pewnej idei. Nie ukrywam, e podj cie takiego zadania jak Zakład piel gnacyjno opieku czy czy hospicjum, to musi by działanie bardzo dobrze przygotowane.
Nie mo e by działanie , tak jak niektórzy okre laj „na wariata” , czy na hip, hip, hura”, e
je eli sprawy si podejmiemy , to musimy j realizowa do ko ca - nie dla własnej
satysfakcji, ale przede wszystkim dla dobra pacjentów.
I bardzo Pa stwu serdecznie za to dzi kuj i ycz wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Dzi kuj . Pan Bolewski.
Pan Andrzej Bolewski – Radny Miasta Sandomierza
(...)
I najwa niejsze to , eby zrzec si takich przepisów. .No my l , e była to grupa osób , która
umiała po prostu znale si w tych realiach.(..)
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Dzi kuj . Rozumiem, e wyczerpał Pan ten temat. Bardzo prosz . Pan Teter.
Pan Władysław Teter Radny Miasta Sandomierza
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Zmiana stanowiska Dyrektora Fundacji. Chciałbym wiedzie , e skoro Fundacja wypadła tak
dobrze – Jakie były przyczyny, powody wymiany w tym okresie , wymiany dwóch
dyrektorów Fundacji?
Pan Marek Bronkowski – Zastepca Burmistrza Sandomierza
Przyczyny były ró ne. (…) Zmiana miała na celu polepszenie funkcjonowania Rady.
Dyrektorzy nie spełniali do ko ca oczekiwa Rady.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Dzi kuj .Czy kto jeszcze z Radnych chciałby zabra głos ? Czy Pa stwo Przedstawiciele ?
Czy Pan Burmistrz ? Dzi kuj . Mo emy zamkn dyskusj .
Zamykam dyskusj . Stwierdzam, e Rada Miasta zapoznała si z informacj zło on przez
swoich Przedstawicieli w sprawie funkcjonowania Fundacji Rady Sandomierskiej Fundacji
Zdrowia w latach 2003 – 2008.
Przyst pujemy do kolejnego podpunktu – Jest to Podj cie uchwały w sprawie desygnowania
przedstawicieli gminy Sandomierza do Rady Sandomierskiej Fundacji Zdrowia w
Sandomierzu.
Jest to projekt uchwały oznaczony liczb 13.
W miejscach, w paragrafie 1 s wykropkowane dwa miejsca – powinni my wybra dwóch
kandydatów, desygnowa dwóch kandydatów na kolejn kadencj .
Z oczywistych wzgl dów projekt ten nie był opiniowany przez adn komisj .
Czy Pa stwo yczycie sobie , aby odczyta ten projekt , blankietowy w tym momencie ? O ile
nie usłysz sprzeciwu projektu nie czytamy. Sprzeciwu nie słysz . Nie czytamy.
Otwieram dyskusj . Prosz o zgłaszanie kandydatów do Sandomierskiej Fundacji Zdrowia.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Panie Przewodnicz cy, Szanowni Pa stwo. W zwi zku z tym, e Przedstawiciele Rady
Miasta Sandomierza : Pan Bronkowski i Pani Helena Podulka – Wierzbi ska reprezentowali
przyzwoicie samorz d w Fundacji Zdrowia, co potwierdził równie Dyrektor Szpitala,
wydaje mi si , e dobrym i zasadnym byłoby, aby wła nie Oni pozostali dalej i
reprezentowali Gmin Sandomierz w Sandomierskiej Fundacji Zdrowia.
I chciałem z tego miejsca zgłosi dwie kandydatury w kolejno ci i poprzez zachowanie
pewnych konwenansów .Jako pierwsz bym zgłosił Pani Helen Podulk – Wierzbi sk , a
drugiego kandydata – Pana Marka Bronkowskiego – jako kandydatów samorz du
sandomierskiego do wła nie sandomierskiej Fundacji Zdrowia.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Dzi kuj Panie Burmistrzu. Czy s nast pne kandydatury ?
Pan Andrzej Majewski – Radny Miasta Sandomierza
Chciałem zgłosi kandydatur Pana Władysława Tetera. Jest on Przewodnicz cym komisji z
długoletnim do wiadczeniem z pracy z finansami. Jest osob kompetentn .
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Dzi kuj . Czy kto chciałby zgłosi kolejne kandydatury ? Nie widz . Rozumiem, e wi cej
kandydatów nie ma.
Zanim przyst pimy do głosowania chciałbym zapyta poszczególnych kandydatów o zgod .
I tak jak byli zgłaszani: Pani Helena Podulka – Wierzbi ska: Czy wyra a Pani zgod ?
Pani Helena Podulka – Wierzbi ska
Tak.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Dzi kuj .Czy Pan Marek Bronkowski :czy wyra a Pan zgod ?
Pan Marek Bronkowski – Zast pca Burmistrza Sandomierza
Tak, wyra am.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Dzi kuj .Pan Władysław Teter :Czy Pan wyra a zgod ?
Pan Władysław Teter – Radny Miasta Sandomierza
Tak. Wyra am.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Dzi kuj . Mamy trzech kandydatów. Zamykam zgłaszanie kandydatur. Zanim przyst pimy
do głosowania chciałem Pa stwu przedstawi tryb głosowania – Oczywi cie głosujemy w
glosowaniu jawnym.
Proponuj
eby my na ka dego kandydata głosowali – Tych dwóch kandydatów, którzy
otrzymaj najwi ksz liczb głosów zostan delegowani oraz tych przy których liczba
głosów „za” b dzie wi ksza jak liczba głosów „przeciw”.Dobrze Pani Mecenas mówi ?
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny
Tak.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Przyst pujemy do głosowania.
Pan Maciej Skorupa – Radny Miasta Sandomierza
Panie Przewodnicz cy , Wysoka Rado. Czy głosowanie nie powinno by tajne ?(..) eby
komu nie robi przykro ci, tym bardziej, e jest wi cej kandydatów ni jest miejsc.
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Dlatego , słuchajcie, moim zdaniem, tego nie wymaga .Równie , e wszyscy wyrazili zgod ,
to nie wszyscy chc , czuj si zm czeni (..) - taki jest mój wniosek formalny.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Dzi kuj Panu za wniosek. Zastanawiam si w tym momencie, czy Pan mnie nie podpuszcza
jako długoletni radny, czy pan tego nie wie
Bo ustawa mówi wyra nie, Inaczej: ustawa wyra nie wylicza kiedy wolno zarz dzi
głosowanie tajne: przede wszystkim powołanie i odwołanie przewodnicz cego rady w
głosowaniu tajnym.
Wszelkie pozostałe głosowania musz by obligatoryjnie przeprowadzone w głosowaniu
jawnym, prosz Pa stwa. Czy nam si to podoba czy nie. Łamiemy ustaw , gdyby my
wprowadzili wniosek – głosowanie tajne. Pani Mecenas czy ja le mówi ? Prosz mnie
poprawi .
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny
Dobrze pan mówi.
Pan Janusz Sochacki Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
To prosz powiedzie wyra nie: Jaki powinien by tryb – Tylko i wył cznie.
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny
Ani ustawa , ani statut nie przewiduje tajnego głosowania w takim przypadku.
Pan Maciej Skorupa – Radny Miasta Sandomierza
Ja mam pytanie. Mog ?
Czy niezgodne z prawem b dzie głosowanie tajne w tym momencie ?
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
O wiadczam Panu, zanim Pani Mecenas znajdzie stosowny przepis , e b dzie niezgodne z
prawem. I przepisy i orzecznictwo zakazuj głosowania tajnego w tego typu przypadkach.
Ma by głosowania jawne. Głosowanie tajne mo e by tylko w wymienionych przypadkach.
Tak e Pa skiego wniosku, z uwagi e łamie przepis, przykro mi, nawet nie poddam pod
głosowanie.
Oczywi cie przysługuje Panu skarga do Wojewody.
Pan Maciej Skorupa – Radny Miasta Sandomierza
Oczywi cie tak zło .
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Pani Mecenas co powie ?
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Pan Maciej Skorupa – Radny Miasta Sandomierza
Pani Mecenas si boi.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Pani Mecenas nie ma si czego ba , ja nie jestem pracodawc Pani Mecenas.
Ogłaszam 10 minut przerwy.
Kontynuujemy obrady. Przypomn : jeste my przy punkcie 13.
Zgłoszeni zostali: Pani Helena Podulka – Wierzbi ska, Pan Marek Bronkowski i Pan
Władysław Teter – i w takiej kolejno ci.
Dylemat był, był wniosek, aby głosowanie utajni – W zwi zku z tym prosz zapisa do
protokołu, e ogłaszam i postanawiam, e głosowanie b dzie jawne.
Natomiast, w mi dzyczasie, wynikł inny problem, na który ja nie zwróciłem uwagi, a zwrócił
uwag Zast pca - Problem- art. 25 a , który brzmi: ”Radny nie mo e bra udziału w
głosowaniu w radzie, ani w komisji je eli dotyczy ono jego interesu prawnego” i wydaje mi
si (jak konsultowałem to z Pani Mecenas), e Pan Teter w takim przypadku nie mo e bra
udziału w głosowaniu. Czy ja Pani Mecenas dobrze mówi ?
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny
Dobrze.
Pan Władysław Teter – Radny Rady Miasta Sandomierza
Ja mam pytanie formalne: „Czy ja mog zacz głosowanie nie na moj osob , je eli
dotyczyło moj osob to zawieszam głosowanie (?), ale powinno by prawo głosowania w
pozostałych przypadkach.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Nie.
Pan Władysław Teter - Radny Rady Miasta Sandomierza
Je eli Pan Przewodnicz cy tak podtrzymuje swoj interpretacj , to prosz
protokołu , w zwi zku z tym zgłaszam zastrze enia i w tym przedmiocie zaskar

zapisa do
te uchwał .

Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Pani Mecenas prosz powiedzie : kto ma racj ? Ja uwa am, e całe głosowanie dotyczy
interesu prawnego, bo o ile wejdzie Pan Bronkowski i Pani Podulka, to nie wejdzie Pan
Teter.O ile wejdzie dwóch pozostałych, to nie wejdzie Pan Teter,
W zwi zku z tym ka de głosowanie w tej uchwale ma wpływ czyli dotyczy interesu
prawnego Pana Tetra. Tak uwa am i to podtrzymuj ”.
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Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny
Tak jak Pan mówi.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Czyli Pan Teter nie powinien uczestniczy w całym głosowaniu, taka jest moja interpretacja– prosz zapisa do protokołu.
Prosz zapisa do protokółu stanowisko Pana Tetra, e uwa a , i nie powinien uczestniczy
tylko w głosowaniu na jego kandydatur – Natomiast w pozostałych kandydaturach powinien
uczestniczy . Pan Skorupa podnosi r k .
Pan Maciej Skorupa - Radny Rady Miasta Sandomierza
Panie Przewodnicz cy, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Przed chwil zadałem pytanie:
gło no , wyra nie i konkretnie.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Prosz przypomnie
Pan Maciej Skorupa - Radny Rady Miasta Sandomierza
Czy głosowanie tajne b dzie niezgodne z prawem? Pytanie było proste.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Ale czy ja na ten temat nie odpowiadałem.
Pan Maciej Skorupa - Radny Rady Miasta Sandomierza
Dla mnie nie.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Po pierwsze: odpowiadałem na ten temat. Po drugie zaj łem stanowisko do protokołu, e
ogłaszam głosowanie jawne.
Pan Maciej Skorupa - Radny Rady Miasta Sandomierza
Ja zadałem pytanie konkretne: Czy głosowanie w tym przedmiocie b dzie przest pstwem?
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Nie, przest pstwem nie b dzie.
Pan Maciej Skorupa - Radny Rady Miasta Sandomierza
Prosz o wyra n odpowied .
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Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Nie b dzie przest pstwem, nie b dzie złodziejstwem, nie b dzie kradzie

Prosz Pana.

Pan Maciej Skorupa – Radny Rady Miasta Sandomierza
A b dzie niezgodne z prawem?
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Moim zdaniem tak.
Pan Maciej Skorupa - Radny Rady Miasta Sandomierza
Ale to Pa skim zadaniem. Pa skie zdanie mnie nie interesuje.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Przykro mi, ale ani Burmistrz, ani Pani Mecenas, ani ktokolwiek. Pa stwo mnie wybrali na
przewodnicz cego, ja prowadz sesj , ja ustalam porz dek. Jak maj Pa stwo uwagi, to maj
Pa stwo kilka trybów zmieniania: jeden tryb – trzy odwołania, drugi – zaskar enia tego co ja
robi .
Natomiast zgodno z przepisami - ja pewne rzeczy postanawiam i w tym przypadku
postanawiam, e b dzie głosowanie jawne. Ja robi to prosz Pa stwa w oparciu o przepisy, a
nie o widzi mi si .
Pan Maciej Skorupa - Radny Rady Miasta Sandomierza
O widzi mi si . Prosz poda poprawny przepis. Prosz poda przepis.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Z przyjemno ci podam Panu cał wykładni na ten temat.
Pan Maciej Skorupa - Radny Rady Miasta Sandomierza
Ale kiedy? Jak ju b dzie wybrany ?
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Tak
Pan Maciej Skorupa - Radny Rady Miasta Sandomierza
No to fajnie, ja składam wniosek formalny o przegłosowanie, czy to głosowanie powinno by
tajne czy powinno by jawne całej Rady ? Wydaje mi si , e jeste my demokratycznym
Pa stwem, dlatego przegłosowa Panie Przewodnicz cy, eby Rada mogła si wypowiedzie .
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Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Je eli Pa stwo uwa acie inaczej, prosz bardzo: poddam pod głosowanie ten wniosek Pana
Skorupy. O wiadczam wszystkim Radnym, e powinno by głosowanie jawne, prawnie
jawne.
Pan Maciej Skorupa - Radny Rady Miasta Sandomierza
Ja chciałem zgłosi wyrazi cie, eby nie było problemów z protokołem. Jeszcze raz, e
zgłaszam formalny wniosek o głosowanie tajne.
Pan Władysław Teter
Zgłaszam wniosek formalny o głosowanie tajne. Prosz o zapisanie tego w protokole.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Oczywi cie wniosek Pana poddam pod głosowanie. Natomiast o wiadczam, e jest nie
formalne głosowanie tajne. Efekt b dzie taki, e nie b dzie przedstawicieli Fundacji.
Je eli Pa stwo boicie si , kr pujecie si wyrazi swoje stanowisko za kim jeste cie.
Mo e by tajne - tylko twierdz , e nie b dzie to prawidłowe.
Pan Andrzej Bolewski - Radny Rady Miasta Sandomierza
Panie Przewodnicz cy regulacje wszelkie unikniemy, prosz zatrudniamy Radc prawnych,
czytelnie okre lenie jak my jest okre lenie, z jednej jak i drugiej strony musimy mie pełn
Czy łamiemy prawo czy nie? Bo nikt nas nie zwalnia, odpowie Radca prawny, prosz
czytelnie, to nie tak.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Chwileczk był wniosek Pana Tetra, Pa stwo decydujecie jak chcecie głosowa .
Ja swoje zdanie powiedziałem, Pa stwo wybieracie. Głosujemy. Kto z Pa stwa Radnych
jest za tym, aby głosowanie w wyborze przedstawicieli Gminy Sandomierz do Rady
Sandomierskiej Fundacji Zdrowia było głosowanie jawne, było przeprowadzone w sposób
jawny prosz eby podniósł mandat lub r k ?
Wynik głosowania: 10 „za”
Kto jest za głosowaniem tajnym, prosz eby podniósł mandat lub r k ?
Wynik głosowania: 6 „za”
Kto si wstrzymał Prosz o podniesienie mandatu lub r ki ?
Wynik głosowania: 0 „wstrzymuj cych si ”
Dzi kuj . Stwierdzam, e wybór przedstawicieli Gminy Sandomierz do Rady Sandomierskiej
Fundacji Zdrowia b dzie przeprowadzony w trybie jawnym w wyniku demokratycznego
wyboru Rady Miasta.
Równie informuj , e głos Pana do Pana Tetra: O ile b dzie Pan Teter głosował, nie b dzie
liczony i zostanie to odnotowane jedynie w protokole.
Z przepisu, który Pa stwu zacytowałem, uwa am e Radny nie mo e bra udziału w
głosowaniu w Radzie, ani w komisji je eli dotyczy jego interesu prawnego. Ka de

31

głosowanie na Pani Podkul , czy na Pana Bronkowskiego, czy na Pana Tetra dotyczy
interesu prawnego, bo albo on wchodzi albo nie wchodzi.
Pan Władysław Teter – Radny Miasta Sandomierza
Prosz to równie odnotowa w protokole.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Przecie , ja to powtórzyłem ju trzy razy. Dzi kuj . Przyst pujemy do głosowania.
Przypomn , e głosujemy w ten sposób, e głosujemy na ka dego kandydata „za”, „przeciw”
i „wstrzymał si ” wg kolejno ci
Głosujemy najpierw na Pani Podulk .
Kto jest „za” desygnowaniem Jej, kto jest przeciw i kto si wstrzymał.
Głosujemy na Pana Bronkowskiego kto jest „za”, kto jest „przeciw”, kto si wstrzymał.
I głosujemy na Pana Tetra: kto jest „za”, kto jest „przeciw” i kto si wstrzymał.
Czy to jest jasne i nie budzi w tpliwo ci? Przyst pujemy do głosowania.
Kto z Pa stwa Kole anek, Kolegów Radnych jest za tym, eby Pani Helena Podkula –
Wierzbi ska została delegowana do Rady Sandomierskiej Fundacji Zdrowia przez Rad
Sandomierza prosz podnie mandat lub r k ?
Wynik głosowania: 10 „za”,
Kto jest przeciw desygnowaniu Pani Heleny Podulki – Wierzbi skiej do Rady Fundacji ?
Wynik głosowania: 0 „przeciw”,
Kto si wstrzymał od głosu prosz o podniesienie mandatu lub r ki ?
Wynik głosowania : 6 głosów „wstrzymuj cych si ”.
Dzi kuj . Głosujemy wg kolejno ci, przypominam. Teraz głosujemy za Panem
Bronkowskim. Kto jest za tym, eby Pan Bronkowski został przedstawicielem Gminy
Sandomierz do Rady Sandomierskiej Fundacji Zdrowia prosz , eby podniósł mandat lub
r k ?
Wynik głosowania: 12 „za”,
Kto jest przeciw ?
Wynik głosowania: 1 „przeciw”,
Kto si wstrzymał od głosu ?
Wynik głosowania :3 głosy „wstrzymuj ce si ”.
Dzi kuj . Głosujemy kandydatur Pana Władysława Tetera. Kto jest za tym, eby Pan
Władysław Teter został przedstawicielem Gminy Sandomierz Sandomierskiej Fundacji
Zdrowia prosz eby podniósł mandat lub r k .
Wynik głosowania: 4 „za”,
Kto jest przeciw prosz o podniesienie mandatu lub r ki ?
Wynik głosowania: 7 „przeciw”,
Kto si wstrzymał od głosu prosz o podniesienie mandatu lub r ki?
Wynik głosowania: 5 głosów „wstrzymuj cych si ”.
Dzi kuj . Zako czyli my głosowanie. Przypomn , e za poszczególnymi kandydaturami
poszczególnych osób padły nast puj ce ilo ci głosów: Pani Helena Podulka – Wierzbi ska –
10 „za”, 0 „przeciw”, 6 osób si wstrzymało. Pan Marek Bronkowski – 12 „za”, 1 „przeciw”,
3 osoby si wstrzymały. I Pan Władysław Teter – 4 „za”, 7 „przeciw” i 5 osób „si
wstrzymało”. W zwi zku z tym stwierdzam, e Rada Miasta spo ród trzech kandydatów
wybrała dwóch według kolejno ci głosów: Pana Marka Bronkowskiego i Pani Helen
Podulk – Wierzbi sk jako swoich delegatów do Sandomierskiej Fundacji Zdrowia.
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W zwi zku z tym proponuj i prosz , aby my teraz przegłosowali cały projekt uchwały.
Prosz o wpisanie w paragrafie 1 pod pozycja pierwsz wg ilo ci głosów: Marek Bronkowski,
pod pozycj drug : Helen Podulk – Wierzbi sk . I głosujemy cał uchwał .
Kto z Pa stwa Kole anek, Kolegów Radnych jest z podj ciem uchwały, gdzie w paragrafie 1
desygnuje si Marka Bronkowskiego i Helen Podulk – Wierzbi sk jako przedstawicieli
gminy Sandomierz do Rady Sandomierskiej Fundacji Zdrowia, prosz eby podniósł mandat
lub r k ?
Wynik głosowania: 13 „za”,
Kto si wstrzymał prosz podnie mandat lub r k .
Wynik głosowania: 0 „przeciw”,
Kto si wstrzymał – prosz podnie mandat lub r k
Wynik głosowania: 3 głosy „wstrzymuj ce si ”.
Dzi kuj . Stwierdzam, e Rada Miasta Sandomierza desygnowała Pana Marka
Bronkowskiego i Pani Helen Podulk – Wierzbi sk jako przedstawicieli Gminy
Sandomierz do Rady Sandomierskiej Fundacji Zdrowia podejmuj c
Uchwał Nr XXIV/211/2008
w sprawie desygnowania przedstawicieli Gminy Sandomierz do Rady Sandomierskiej
Fundacji Zdrowia w Sandomierzu.
Pan Władysław Teter – Radny Rady Miasta Sandomierza
Prosz zapisa w protokóle, e zostałem wył czony z głosowania.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
Potwierdzam. Prosz napisa , e Pan Teter na moj pro b , zalecenie, sugesti w oparciu o
art. 25 a ustawy nie brał udziału w głosowaniu.
Pan Marek Bronkowski – Zast pca Burmistrza Sandomierza
Panie Przewodnicz cy , Wysoka Rado. W imieniu Pani Heleny i swoim dzi kuj Pa stwu za
okazane zaufanie, które zobowi zuje nas do jeszcze lepszej pracy.
Ad. 14
Podj cie uchwały w sprawie upowa nienia Dyrektora O rodka Pomocy Społecznej w
Sandomierzu do udzielania i przyznawania pomocy kombatantom i innym osobom
uprawnionym.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przyst puj c do realizacji kolejnego
punktu Porz dku obrad powiedział, e projekt uchwały Pa stwo Radni otrzymali w
Materiałach na sesj .
Pan Przewodnicz cy przypomniał, e Pani Dyrektor OPS jest obecna na sali i słu y wszelkimi
informacjami.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisj Praworz dno ci oraz Komisj Opieki
Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.
Pan Janusz Sochacki poprosił o opini Przewodnicz cych komisji merytorycznych Rady
Miasta:
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Pan Krzysztof Cie lak – Przewodnicz cy Komisji Praworz dno ci powiedział, e Komisja
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Pani Mariola St pie – Przewodnicz ca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i
Zdrowia – opinia pozytywna.
Pan Przewodnicz cy zapytał: „Czy yczycie sobie odczytania projektu uchwały ? O ile nie
usłysz sprzeciwu projekt nie b dzie czytany. Sprzeciwu nie słysz , projektu nie czytamy”
Nast pnie Pan Przewodnicz cy otworzył dyskusj i zapytał: „Kto z Pa stwa Kole anek,
Kolegów Radnych chciałby zabra głos? Czy kto chciałby zabra głos? Czy Pan Burmistrz
chciałby zabra głos? Pani Dyrektor chciałaby zabra głos?”
Wobec braku zgłosze Pan Przewodnicz cy zamkn ł dyskusj i poddał pod głosowanie w/w
projekt uchwały i zapytał:
”Kto z Pa stwa Kole anek i Kolegów Radnych jest za podj ciem uchwały w sprawie
upowa nienia Dyrektora O rodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu do udzielania i
przyznawania pomocy kombatantom i innym osobom uprawnionym prosz o podniesienie
r ki lub mandatu ?
Wynik głosowania: 17 „za”, 0„przeciw’, 0 „wstrzymuj cych si ”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
Sandomierza jednogło nie podj ła
Uchwał Nr XXIV/212/2008
w sprawie upowa nienia Dyrektora O rodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu do
udzielania i przyznawania pomocy kombatantom i innym osobom uprawnionym
Ad. 15
Podj cie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu
zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przyst puj c do realizacji kolejnego
punktu Porz dku obrad powiedział, e
- Projekt uchwały Pa stwo Radni otrzymali w Materiałach na sesj .
- Jest to wniosek Pana Burmistrza .
- Zawiera 8 paragrafów i Uzasadnienie, podpisane przez Pani Dyrektor O rodka Pomocy
Społecznej i w przypadku ew. w tpliwo ci i pyta Pani Dyrektor - jak s dz – jest do
Pa stwa dyspozycji.
„Czy kto chce, aby przeczyta projekt uchwały? O ile nie usłysz sprzeciwu, nie b dziemy
odczytywa . Sprzeciwu nie słysz . Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i poprosił
o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta:
-Pani Mariola St pie – Przewodnicz ca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i
Zdrowia powiedziała, e Komisja której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
-Pan Krzysztof Cie lak – Przewodnicz cy Komisji Praworz dno ci powiedział, e Komisja
zapoznała si z uchwał .
Pan Janusz Sochacki otworzył dyskusj i zapytał: „Kto z Pa stwa Kole anek, Kolegów
Radnych chciałby zabra głos?
Pan Tadeusz Fra czak
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Zapytał: Czy zasiłek, o którym mówimy:
- Ma charakter zasiłku bezzwrotnego , czy te zasiłek ten jest zwrotny ?
- Działa na zasadzie po yczki ?
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zapytał: „Czy kto z Pa stwa chciałaby
jeszcze zabra głos?”
Wobec braku zgłosze Pan Przewodnicz cy poprosił Pana Burmistrza lub Pani Dyrektor o
udzielenie odpowiedzi Radnemu – Panu Tadeuszowi Fra czakowi.
Pani Halina Komenda – Dyrektor O rodka Pomocy Społecznej
- Powiedziała, e zasiłek mo e by przyznany – mo e, bo taki jest zapis w ustawie.
- Zaznaczyła, e pomoc w formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie nie
zwi ksza wydatków Miasta na cele pomocy społecznej.
- Zasiłek ten jest kontrolowany i podlega zwrotowi.
Pan Tadeusz Fra czak
Powiedział, mi dzy innymi:
„Ja bym chciał zwróci uwag na punkt 1 w paragrafie 6, gdzie pisze si , e zasiłek podlega
zwrotowi w cało ci ,je eli dochód na osob w rodzinie w okresie spłaty tego zasiłku
przekracza kwot kryterium dochodowego.
Mnie chodzi o to, e jest sytuacja taka, e my komu udzielamy pomocy, eby ekonomicznie
wbił si w gospodark i mamy nadziej , e zacznie wyrabia sobie dochód – ale przez to
b dzie wzrasta jego kryterium dochodowe.
Nie wiem czy ten punkt jest zasadny, czy nie nale y wykre li punku 1 w § 6.
Przynajmniej ja to tak odczytuj .”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta podzi kował Panu Tadeuszowi
Fra czakowi i powiedział: ”Gratuluj celnych spostrze e , szczególnie jako Zast pcy
Przewodnicz cego Komisji Opieki Społecznej, która to komisja opiniowała projekt tej
uchwały.
Chciałem si publicznie Pana zapyta : Co Pan na Boga robił na Komisji, e Pan teraz na sesji
wyci ga tematy – absolutnie słuszne.
Jest komisja, na komisji si to wałkuje, omawia - po to eby gotowe przynie na sesj , a nie
teraz koncert ycze przedstawia . Wniosek absolutnie słuszny – tylko nie trzeba było spa
na komisji. Szanujmy si . Ja wstan , kto za chwil wstanie, bo nie chciało mu si siedzie na
komisji.
Słusznie - ma Pan racj . Pytanie jest logiczne, merytoryczne – tylko nie w tym miejscu i nie
teraz.”
Pan Tadeusz Fra czak Radny Miasta Sandomierza
Powiedział:„ Wczoraj było to przyniesione na Komisj .”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział: „Nie prosz Pana. Otrzymał
Pan Materiały na sesj tydzie temu i mo na było si zapozna i przyj przygotowanym na
komisj . Prosz Pana - protokołu Pan nie czytał i Pan nie głosował. Na komisj nie ma Pan
czasu przyj i teraz Pan zabiera głos”.
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Pan Andrzej Bolewski
Poprosił o wyja nienie w tpliwo ci zgłoszonych przez Pana Tadeusza Fra czaka: „Je eli to
si kłóci z pewnymi logicznymi zasadami” i zapytał: Je eli s takie w tpliwo ci, to jak
Komisja analizowała tre projektu uchwały?
Tadeusz Fra czak
Powiedział, e:
- „Na pewne rzeczy, to Mieszka cy zwracaj uwag Radnym.”
- Komisja pracowała dobrze, tylko „Mo e miała za mało czasu?”
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny
Powiedziała :”Z definicji to wynika, e nie jest to pomoc bezzwrotna. Tak e Pana
dywagacje: Co ma zwróci ? Kiedy ma zwróci ?– S od tego wyj tki okre lone szczegółowo.
Jest to pomoc zwrotna.”
Pan Przewodnicz cy Janusz Sochacki zapytał: „Czy kto chciałby zabra głos?”
Wobec braku ch tnych Pan Przewodnicz cy zamkn ł dyskusj i przyst pił do głosowania –
Kto z Pa stwa Kole anek, Kolegów Radnych jest z podj ciem uchwały w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie prosz eby podniósł mandat lub r k .
Wynik głosowania: 17 „za”, 0„przeciw’, 0 „wstrzymuj cych si ”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
Sandomierza jednogło nie podj ła
Uchwał Nr XXIV/213/2008
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie.
Ad. 16
Podj cie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/2008 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie Statutu O rodka Pomocy Społecznej
w Sandomierzu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił przewodnicz cych komisji
merytorycznych Rady Miasta o opini na temat projektu w/w uchwały:
-Pani Mariola St pie – Przewodnicz ca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i
Zdrowia powiedziała, e Komisja której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
-Pan Krzysztof Cie lak – Przewodnicz cy Komisji Praworz dno ci powiedział, e Komisja
zapoznała si z uchwał
Nast pnie Pan Janusz Sochacki otworzył dyskusj i zapytał: „Kto z Pa stwa Kole anek,
Kolegów Radnych chciałby zabra głos? Czy Pan Burmistrz lub słu by Pan Burmistrza?
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Wobec braku ch tnych do zabrania głosu Pan Przewodnicz cy zamkn ł dyskusj i przyst pił
do głosowania: „Kto z Pa stwa Kole anek, Kolegów Radnych jest za podj ciem tej uchwały,
prosz o podniesienie mandatu lub r ki?”
Wynik głosowania: 17 „za”, 0„przeciw”, 0„wstrzymuj cych si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
Sandomierza jednogło nie podj ła
Uchwał Nr XXIV/214/2008
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 marca
2008r. w sprawie Statutu O rodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Ad. 17
Interpelacje i zapytania Radnych
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady powiedział, e w ten sposób wyczerpana
została cz
merytoryczna i poprosił o składanie interpelacji.
Pan Andrzej Bolewski
Poprosił, aby na najbli szej sesji w Porz dku obrad było przyj cie Statutu Rady Miasta.
Pan Władysław Teter
-Powiedział, e składał interpelacj na temat wykonania bariery ochronnej.
„Otrzymałam odpowied podpisan przez Burmistrza, e ta sprawa b dzie wykonana do dnia
31 maja i min ły ju prawie trzy miesi ce i nie ma adnego odzewu.”
- Poinformował zebranych o dwóch bezdomnych, którzy nocuj na jednej z posesji w
gara u: „Prosiłem na komisjach: na Komisji Zdrowia i komisjach merytorycznych. Wszyscy
wiedz jak jest na dzie dzisiejszy, temat w ogóle nie jest ruszony. S słu by i w ramach tego
prawa wszyscy s bezsilni. - Najpierw domaga si od wła ciciela, eby zało ył bram do
gara u, a potem wyst puje si o rozbiór tego gara u”.
- Powiedział, e zwrócił si z interpelacj dot. protokołowania obrad sesji: „Bo je eli sesj
nast pn mamy za miesi c, protokół powinien by sporz dzony.
Poniewa protokół z 28 maja dotycz cy poborów Pana Burmistrza do dzisiaj jest nie
sporz dzony, tłumaczenie takie, e inne protokoły nale ało sporz dzi wcze niej, to nie
usprawiedliwia, bo je eli 3 miesi ce czasu mieli i protokółu si nie sporz dza, a obsługa
Panów Przewodnicz cych w tej kwestii nale y do Pana Burmistrza”.
- Powiedział, e „zadanie dot. ul. Frankowskiego i Westerplatte, które przez Pana Burmistrza
Bronkowskiego miało by rozpocz te – ten temat nie b dzie w tym roku ruszony. W dalszym
ci gu te papiery kr
- jest to 13 rok - mi dzy Burmistrzem a Wojewod , na czele z S dem
Administracyjnym.”
- Uwa a, e „Nale ałoby pomalowa progi na kolor, albo te przynajmniej, które s
niewidoczne”.
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Pan Andrzej Gle
Odniósł si do odpowiedzi na interpelacj z dnia 16 lipca 2008 roku – „Inwestycja na ul.
Powi le, gdzie wykonana była instalacja burzowa i asfalt, po wykonaniu inwestycji w okresie
gwarancyjnym – wszystko opadło.”
Zdaniem Radnego powinno by to poprawione w ramach gwarancji.
Pan Tadeusz Fra czak
Powiedział, e „ Mieszka cy s zaniepokojeni sytuacj , bowiem najprawdopodobniej w
rod stawiany b dzie maszt telekomunikacyjny. Mieszka cy prosz , eby si spraw
zainteresowa , gdy s zaniepokojeni.
Czy to jest w gestii Pana Burmistrza, powiatu, czy te innych słu b ?
I druga rzecz: Chciałem zaapelowa do Pana Burmistrza, aby Pan Burmistrz był uprzejmy
zorientowa si czy my, jako samorz d sandomierski, mogliby my si wł czy w akcj
jakiej wi kszej lub mniejszej pomocy dla Gruzji”
Pan Krzysztof Cie lak
Powiedział: „Zgłosiła si do mnie Pani, która zwróciła uwag , e herb Pa stwa Targowskich
wykuty i zwieszony jako symbol rodziny Targowskich został zakryty przez szyld
kawiarniany.”
Radny prosi o interwencj w tej sprawie.
Pan Krzysztof Kandefer
Zapytał „Panów Burmistrzów”: „Czy co mo e wiadomo, na temat drogi Sandomierz –
Annopol – Je li chodzi o t nasz ulic Lubelsk .
I mam jeszcze jedno pytanie chodzi mi o drog z Sandomierza na Warszaw przez O arów.
Jak si je dzi na Warszaw to wida , e jest to droga nr 79. W wielu miejscach jest
remontowana w Zwoleniu, przed Zwoleniem, koło O arowa i cz
tej drogi biegnie przez
Sandomierz wła nie. Czy macie Panowie wiedz na taki temat? Czy jakie remonty drogi w
najbli szym czasie przewidziane s w Sandomierzu równie , bo one byłyby niezb dne.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta podzi kował za pytania i zapytał Pana
Burmistrza: „Czy Pan Burmistrz odniesie si teraz czy na pi mie?”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
•
•

Zapewnił Pana Władysława Tetera, e bariera zostanie niezwłocznie „Jeszcze w tym
tygodniu” naprawiona.
Stwierdził, e
- Brud na ulicach tzw. powiatowych w Sandomierzu – a do nich nale y ulica
eromskiego – to ju temat dy urny.
- Nie jest łatwo „zmusi ” Starost do solidnego sprz tania ulic.
- Je eli tzw. grupa robót publicznych b dzie funkcjonowa to „wspomo emy
Starost ”.
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•

•
•

•

•

•
•

Przypomniał, e je eli chodzi o remont ulicy Lubelskiej to:„My podj li my uchwał ,
ale z drugiej strony nie ma dobrej woli. Dyrektor Zarz du Dróg powiedział, e nie
ma pieni dzy.
Podejrzewamy, e wszystkie fundusze id na most w Poła cu.”
Powiedział, e nie jest przekonany: Czy progi zwalniaj ce wymagaj jeszcze
dodatkowego oznakowania. ”Ja bym jeszcze je podwy szył, to mo e wreszcie zacz li
by je dzi jak Pan Bóg przykazał.”
Wyraził przekonanie, e
- Je eli chodzi o drog 77 „B dzie nast pował remont tego odcinka: od ronda
w O arowie do Sandomierza”.
- Odcinek „na Kraków” b dzie realizowany „niebawem”, gdy „prace w Łoniowie
s ju na uko czeniu”.
Odnosz c si do wypowiedzi Pana Władysława Tetera w sprawie ulicy
Frankowskiego i Westerplatte powiedział: ”Pan Teter mówił, e ta ulica nie b dzie w
tym roku realizowana. Tak, e ja nie wiem jakie s w tym momencie Jego zap dy i
działania Czy On pomaga gdzie tam. Ja nie chc nikogo pos dza .”
Nast pnie Pan Burmistrz powiedział, e problem jest bardzo zło ony „Je eli chodzi
o dokumenty. Była decyzja Starosty o realizacji zadania, odwołano si (bo takie
prawo maj ). Z mojej strony nie ma złej woli”.
Je li chodzi o zadania tzw. unijne i inne tzw. pomocowe, to „Nie mog realizowa
tych zada bez prawomocnych pozwole ”, bo „S to kredyty na bardzo korzystnych
warunkach i boj si jakiego uchybienia, aby nie zablokowa sobie dost pu do tych
rodków.”
W sprawie herbu Rodziny Targowskich Pan Burmistrz powiedział: ”O ile pami tam to
był tam napis Skład apteczny .W tej chwili jest Kawiarnia. Musz rozpozna spraw .”
W sprawie pomocy dla Gruzji: ”Zdarza si , e ró ne gminy prosz o wsparcie
finansowe (ostatnio np. Strzelce Opolskie). Ch tnie w miar mo liwo ci by my
pomogli, ale ja nie mog dowolnie dysponowa pieni dzmi – Musz sprawdzi ,
przeanalizowa na co pozwala mi prawo.
Je eli Pa stwo Radni macie mo liwo udzielenia pomocy poprzez swoje Zakłady
pracy – to prosz pomóc. Jak Sandomierz był w potrzebie Zakłady pracy udzielały
nam pomocy.”

Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta podzi kował za wypowiedz i poprosił
Pana Burmistrza, eby „Odniósł si do Statutu, który utkn ł w słu bach Pana Burmistrza”.
Pan Burmistrz Jerzy Borowski
Powiedział, e „Statut jest poza moim zasi giem. Z tego co zauwa yłem, a zrobiłem tzw.
dochodzenie jak „Ojciec Mateusz”, to „Debata jest na etapie Komisji Statutowej, Radnych i
Urz du Miasta, ale my l e ju na nast pn sesj dokument powinien by gotowy”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział:
„Je li chodzi o Statut to problem najprawdopodobniej rozwi e likwidacja Komisji
Statutowej”.
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Pan Burmistrz Jerzy Borowski
„Je li chodzi o zastrze enia Pana Radnego Władysława”, dot. protokołu z XXII sesji Rady
Miasta Pan Burmistrz powiedział, mi dzy innymi:
- Sporz dzenie protokołu z sesji nie jest spraw prost : trzeba wielokrotnie „odsłucha
sesj ”, wielokrotnie przeczyta : „ ze dwa, trzy razy, eby nie było adnych niedomówie .
Poniewa wiadomo, e to była bardzo zło liwa sesja, eby nie było protestów i dochodze ,
ta ma jest bardzo skrupulatnie przesłuchiwana nawet i po dwa i trzy razy.”
- „Gdyby nie pro ba Wojewody, w zwi zku ze skarg i konieczno ci przekazania protokołu
z ostatniej sesji jak najszybciej - nie byłoby problemu.
Wydaje mi si , e w takiej sytuacji nie mo na przyj takiego zarzutu, e co si zaci ło, le
funkcjonuje” i Pan Burmistrz zapewnił, e na kolejn sesj dokument ten b dzie Pa stwu
Radnym przedło ony.
Za to opó nienie chciałem Pa stwa przeprosi .” – zako czył wypowiedz Pan Burmistrz.
Pan Władysław Teter
Powiedział, e „Po raz kolejny Pan Burmistrz ubli a Radnemu, bo u ywaj c sformułowania,
e podejrzewa, e Radny Pan Władysław Teter utrudnia realizacj zadania pod nazw ul.
Frankowskiego - to jest wysoce naganne.”
Radny przypomniał, e uczestniczył wraz z pracownikami Urz du w ustaleniach: ”Byli my
na posesji i wszystko praktycznie dogadali my: Pani postawiła warunki, burmistrz si
zgadzał, sporz dzono notatk w tej sprawie. I co si okazało? e wysłano do Niej pismo,
które podwa yło wszystkie ustalenia. W zwi zku z tym powiedziałem, e przez nieudolno
Pa skich słu b w tym zakresie miałem prawo stwierdzi , e ta opieszało nie pozwoli na
realizacj zadania. A Pan prosz Pana nie mo e Radnego oskar a o działanie szkodliwe.”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Zwracaj c si do Pana Władysława Tetera powiedział: „Ja mówiłem artobliwie, dlatego
niech Pan nie odbiera tego, e ja Pana oskar am o cokolwiek - Bo tak nie jest.
Natomiast je li chodzi o to, e gani Pan Urz d Miejski - to nie ma Pan racji, poniewa Urz d,
Starosta podj li ju prawomocne decyzje, s decyzje tylko Pani wła cicielka posesji
zaskar yła j do Wojewody – do czego ma prawo.
Nie ma złej woli w Starostwie, Urz dzie Miasta ani u Wojewody, bo przebrn li my wszystkie
etapy i drog przez m k .
Je li poczuł si Pan ura ony - to z tego miejsca przepraszam”- powiedział Pan Burmistrz.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta podzi kował i zapytał: „Czy punkt
Interpelacje, zapytania mo emy zamkn ? Zamykam punkt 17.
Ad. 18
Komunikaty Przewodnicz cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy ró ne.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poinformował, e
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- „Do 15 wrze nia składamy wnioski do bud etu przyszłorocznego – na 2009 rok.
- „Otrzymali my Pismo Wojewody wi tokrzyskiego informuj ce, e zostały ustalone nowe
warunki wydawania i upowszechniania prenumeraty Dziennika Urz dowego Województwa
wi tokrzyskiego.
Wojewoda prosi Pa stwa Radnych o zapoznanie si z w/w pismem.
-„Wpłyn ł wniosek do Rady Miasta od Pana Janusza Szuberta o modyfikacj polityki
kulturalnej. Całego wniosku nie b d czytał, kwintesencja jest taka - przyznawa stypendia w
dziedzinie literatury w proporcjonalnej wysoko ci do przyj tych uchwał o przyznawaniu
stypendiów w dziedzinie sportu.”
- „Otrzymali my postanowienie S du Administracyjnego w Kielcach, gdzie rozpatrywano
skarg Pani Krystyny Mazur na bezczynno Rady Miasta Sandomierza w przedmiocie
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. S d postanowił odrzuci skarg i uznał, ze
Rada Miasta nie była bezczynna.”
- „Na poprzedniej sesji Pani Ryszarda Krzesimowska zgłaszała szereg uwag, wniosków.
Ustalone zostało, e Pan Wiceburmistrz odpowie na pi mie.
Mam kopi pisma skierowanego do Pani Ryszardy Krzesimowskiej podpisanego przez
Zast pc Burmistrza.
Pismo jest do wgl du w biurze Rady, gdyby kto z Pa stwa Radnych chciał si zapozna .
- „Wczoraj wpłyn ło, na moje r ce, pismo od Pana Władysława Tetera, w którym Radny
informuje o tym, o czym dzisiaj ju mówił - e protokóły s za pó no.
Pan Władysław Teter ma obawy, w tpliwo ci, domaga si ode mnie protokołu z XXII sesji
Rady Miasta.
O wiadczam e nie mam na to wpływu. Obsług biurow prowadzi Burmistrz. Nie mam
adnych zastrze e do pracy Pa w biurze Rady.”
- „Otrzymali my Zaproszenie do uczestniczenia w II Ogólnopolskiej Pielgrzymce
Samorz dowców w dniu 26 sierpnia 2008 roku na Jasnej Górze.
Nawet je eli kto z Pa stwa nie skorzysta z Zaproszenia, to prosz wzi je na pami tk , bo
to jest troszeczk gratka - zaproszenie podpisał Prymas Polski.
Czy kto w wolnych wnioskach, sprawach ró nych chciałby zabra głos?”
Pani Ryszarda Krzesimowska
Zapytała:
- Dlaczego do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi na pismo zło one we wrze niu
2007 roku. „W mi dzyczasie otrzymałam odpowiedz od Pana Glenia, e nasza sprawa b dzie
rozpatrywana przez Rad 16 wrze nia 2008 roku.”
- „Jak du e s wpływy dla Miasta z opłat targowych z terenu Starego Miasta i czy s to opłaty
adekwatne do przywileju wjazdu dla Straganiarzy trzy razy dziennie. Chciałabym wiedzie
jak to jest istotna kwota dla bud etu miasta”.
Pani Małgorzata Kutera
- Zaprotestowała przeciwko budowie stacji telefonii komórkowej na budynku Zespołu Szkół
Hotelarskich i Spo ywczych, przedstawiaj c argumenty:
-„Starosta mo e decydowa o budynku - Natomiast zasi g tej telefonii jest du o
szerszy.”
- Opinia naukowców i specjalistów odno nie promieniowania emitowanego przez
anteny telefonii komórkowej w wi kszo ci s negatywne i wiadcz o szkodliwo ci
tego promieniowania.
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- „W innych miastach wła nie Rada podejmuje decyzje i wyznacza punkty, które
swoim zasi giem albo w ogóle nie obejmuj mieszka ców, albo nie obejmuj
takich dzielnic, gdzie s przedszkola, szkoły.”
Pani Małgorzata Kutera prosi o wyznaczenie takich bezpiecznych miejsc w Sandomierzu.
- „Chciałaby doczeka chwili, kiedy dobra współpraca Pana Starosty i Burmistrza” pozwoli
usun pomnik u zbiegu ulic 11 Listopada i Wojska Polskiego.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta podzi kował Pani Małgorzacie Kutera
za wypowiedz i zwracaj c si do kolejnego mówcy – Pana Zenona Pa powiedział:
„Tylko prosz , eby Pan mówił na temat i prosz , eby nie robił Pan wycieczek osobistych”.
Pan Zenon Pa – Mieszkaniec Sandomierza
„Ja mam prawo mówi wszystko co mi si podoba”. „A wy jeste cie od tego”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział: „Nie prosz Pana.
O ile b dzie si Pan zachowywał w sposób dokuczaj cy komu , nie powiem: ubli aj cy, to po
prostu podzi kujemy Panu. Udzielam Panu głosu. Co Pan chce powiedzie ?”.
Pan Zenon Pa – Mieszkaniec Sandomierza
Powiedział, mi dzy innymi, e :
- W Sandomierzu jest ogromny brud i bałagan – przykładem s worki ze mieciami na
Cmentarzu ołnierzy Radzieckich „le ce tam ponad miesi c”.
O powy szym została poinformowana prasa oraz Ambasada Rosyjska, Białoruska i
Ukrai ska.
- Pisze si „idiotyczne pisma do Wojewody, do Starosty , do Pani Pitery, e struktura
Sandomierza si wali”, a od roku nie s zabezpieczone dziury i „woda płynie i górotwór
p ka w szwach”.
- „Panie Przewodnicz cy wyst pi z pismem o pourazowe zbadanie: Czy osoba, która
sprawuje funkcj w mie cie, najwa niejsz funkcj w mie cie o zbadanie jego mózgu.
Bo to co si robi uwłacza temu Miastu.”
- Apeluje o „uruchomienie ulicy Kr tej od Leszka Czarnego do ulicy Kr tej. To jest ulica
miejska.”
- „Kiedy znaki zakazu wjazdu na Stare Miasto osób niepełnosprawnych i mieszka ców
zostanie zdj ty?”
Mówca zarzucił Radnym brak reakcji w powy szej sprawie oraz stwierdził, e „Jest to
kompromitacja i skandal na skal krajow ”, bo „Mo na wje d a na Stare Miasto w
Krakowie, we Wrocławiu , w Poznaniu, a w naszym grajdole nie wolno.”
- 19 maja 2008 roku Miasto wyst piło do Zarz du Dróg Powiatowych o pozwolenie na
wjazd, mi dzy innymi, dla nauczycieli, uczniów i rodziców Collegium Gostomianum.
„Jest to jawna dyskryminacja ludzi dotkni tych nieszcz ciem.”- powiedział Pan Zenon Pa .
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział: ”Dzi kuj Panu za
wyst pienie. Informuj Pana, e ten temat - temat wjazdu na Stare Miasto nie jest w
kompetencji Rady Miasta.(I mówi to do Protokołu).
Jest to wył cznie kompetencja Burmistrza, który za to odpowiada, który znaki ustawił i
powinien je zdj .
Nie Rada ustawiała, nie Rada b dzie zdejmowa .”
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Ad. 19
Zamkni cie obrad.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził wyczerpanie
Porz dku obrad, podzi kował wszystkim za udział w sesji i zamkn ł XXIV sesj Rady
Miasta Sandomierza.
Na tym zako czono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza.

Janusz Sochacki
Przewodnicz cy
Rady Miasta Sandomierza

Protokół sporz dziła:
Jadwiga Rostocka
Inspektor
w Wydziale Organizacyjnym
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