Protokół Nr 10
z X sesji Rady Miasta Sandomierza
13 czerwca 2007 roku – Ratusz
Godz. rozpocz cia sesji – 14,00
Godz. zako czenia sesji – 16,30
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki– Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza powitał
wszystkich przybyłych Go ci, Pana Jerzego Borowskiego wraz z ze swoimi Zast pcami,
Skarbnika Miasta, , dyrektorów podległych jednostek PGKiM i PEC, Pani Halin KomendaDyrektora OPS, Pana Janusza Chabla – Dyrektora MOSiR, Komendanta Stra y Miejskiej,
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 Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Pani Tamara Socha – Dyrektor ZEAS-u
Pani Barbara Ro ek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Pani Barbara Gadawska – Kierownik Urz du Stanu Cywilnego
Pani Ewa Jasi ska – Naczelnik Wydziału Zamówie Publicznych
Pan Grzegorz Cie – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
(Zał cznik nr 2)
W X sesji udział wzi ło udział 16 Radnych Rady Miasta Sandomierza - jak
w zał czonej li cie obecno ci (Zał cznik Nr 1)
Pan Marek Hara czyk, Pan Krzysztof Kandefer, Pan Maciej Skorupa i Pan Robert Sobieraj –
Radni Sandomierza usprawiedliwili swoj nieobecno .
Przewodnicz cy Rady Miasta - Pan Janusz Sochacki poinformował zebranych , e zmarł
Pan Leon Augustyn Torli ski – od 28 pa dziernika 1999 roku Honorowy Obywatel Miasta
Sandomierza.
Pan Przewodnicz cy poprosił zebranych o powstanie i uczczenie pami ci Pana Leona
Torli skiego chwil ciszy.
Przewodnicz cy Rady Miasta - Pan Janusz Sochacki stwierdził, e Pa stwo Radni
otrzymali Materiały na X sesj Rady Miasta i przyst puj c do realizacji punktu- Przyj cie
Porz dku obrad dzisiejszej sesji zapytał o ew. uwagi , propozycje, dot. Porz dku obrad X
sesji Rady Miasta.
Pan Andrzej Gle
Zło ył wniosek formalny o zdj cie z Porz dku obrad dzisiejszej sesji punktu:
9. Podj cie uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Sandomierza – I etap (Teren w prawobrze nej
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cz ci Miasta oznaczony na zał czniku graficznym, do uchwały Rady Miasta Sandomierza o
przyst pieniu do sporz dzenia kompleksowej zmiany lub opracowania nowej edycji Studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Sandomierza z dnia
28.08.2006 r., symbolem „I”
10. Podj cie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego w rejonie ulicy Zarzekowice” w Sandomierzu.
Pan Andrzej Gle uzasadniaj c swój Wniosek powiedział:
„Ze wzgl du na to, e nie wszystko zostało wyja nione. Na nast pnym posiedzeniu komisja
zapozna si i zajmie stanowisko” zapewnił Radny.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, e :
„Punkt 9 i 10 Porz dku obrad jest pokłosiem uchwały z 2006 roku , kiedy to Rada Miasta , na
wniosek Pilkintona podejmowała uchwał o stworzeniu specjalnej strefy ekonomicznej i w
konsekwencji zostały opracowane zmiany dotycz ce tej strefy ekonomicznej – Chodzi o
studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania Miasta Sandomierza .
Je eli nie b d dokonane zmiany dotycz ce mi dzywala ,to tworzenie specjalnej strefy
umo liwiaj cej warunki do rozwoju Pilkingtona, stanie si bezprzedmiotowe.
Jeszcze raz podkre lam , e Studium dotyczy wył cznie mi dzywala.
Je eli w wiat pójdzie sygnał, e Rada Miasta Sandomierza uniemo liwia rozwój
przedsi biorstw (zawsze istnieje mo liwo przeniesienia inwestycji do Czech, Chin) , to
b dzie działało na nasz niekorzy .
Je eli s jakie uwagi i w tpliwo ci, to jestem w stanie wszystko po kolei wyja ni i
wytłumaczy .
Prosz raz jeszcze o nie zdejmowanie projektów uchwał i podj cie merytorycznej dyskusji.”
Pan Andrzej Gle
Powiedział:
„Prosz nas le nie zrozumie - nikomu nie przeszkadzamy w rozbudowie.My nie kontrujemy.
Dostali my Plan Zarzekowice . Na tym planie powinien Pan Naczelnik przedstawi nam
kopi mapy zasadniczej.
Obszar mi dzywala obejmuje 54 ha, w tym Urz du Miejskiego 14,32 ha i cała strefa jest
obj ta poza tym wałem.
Tam nie woln , bo jest zarezerwowana.
Na to nie mo emy si zgodzi : my powinni my zna plany rozwoju, co b dziemy robi , itd.
W tej chwili wychodzi na to, e Pilkington ma nie le wycenion działk i my teraz
pozwolimy mu doł czy z tych terenów na wale i b dzie miał ponad 54 ha, nie pytaj c
mieszka ców.
Komisja napisała do Naczelnika Wydziału Urbanistyki jakich dokumentów si domaga.
A tu jest napisane: tylko tereny przemysłowe, usługowe. Mieszkaniowych nie ma.
Zamra amy nie wiadomo na ile.
A ja bym chciał , aby podj t decyzj po wyczerpaniu wszystkich „za” i „przeciw”.
I wtedy mo emy rozmawia .My nie chcemy zablokowa ”
Pan Andrzej Bolewski
Powiedział:
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„Panie Burmistrzu , nie jeste my za tym , aby blokowa rozwój Miasta. Tam w miedzywalu
jest 4 tysi ce ludzi. My chcemy by partnerami w tych rozmowach. To s ludzie i wspólnoty,
z którymi chcemy si liczy .
Dla mnie zastanawiaj ce jest to, e nikt si nie zgłasza. Zatracili my kontakt ze
społecze stwem.
My podejmuj c szybko decyzj musimy pami ta , e podejmujemy j na pokolenia.
Panie Burmistrz , Mieszka cy Spółdzielni przedstawiaj pakiet problemów , które powinny
by rozwi zane.
Chcemy pewne problemy czytelnie i jasno powiedzie . Wa na jest symbioza Mieszka ców
Spółdzielni i przemysłu.
Ja apeluj – Przejd cie si i przekonajcie si o jakich terenach dyskutujemy. Apeluj w
imieniu ludzi, którzy tam mieszkaj .
Wszyscy jeste my za rozwojem. Głosowali my za powstaniem specjalnej strefy. Ale
materiały, które tutaj s – nie przekonuj .”
Pan Jerzy Borowski
Powiedział, e
„Wpłyn ł wniosek , aby te tereny przeznaczy pod budow domków jednorodzinnych –
Zwróciłem si do ekspertów i otrzymałem jednoznaczn odpowiedz:
e „tereny te charakteryzuj si niekorzystnymi warunkami do zabudowy”.
Ja te jestem za tym, aby budowa - ale nie tam, gdzie nie mo na.
I nie mówcie, e jeste cie „za” a nawet „przeciw”. Odnosz wra enie, e jest to „widzimisi ”
Pana Radnego Glenia i Pana Radnego Bolewskiego.
Jest tu Pan Dyrektor z Pilkingtona i je eli mnie nie wierzycie, to mo e przedstawiciel
Pilkintona Was przekona”.
Pan Andrzej Gle
Powiedział:
„W tej chwili 54 ha wchodzi w cały kompleks i my mamy to podj . Prywatne działki,
Urz du Miejskiego - przeznaczy na rozbudow .
Co do geologii, to s sposoby odwodnienia. I ten projekt uchwały obejmuje 12 kopii map
zasadniczych.
Chodzi o to, aby ta dzielnica si rozwijała. Ja nie ka budowa w strefie ochronnej
O czym my rozmawiamy, nie mo emy do tego dopu ci . S dziłem, e damy Pilkingtonowi
kawałek. Ale nie w ten sposób, e si podstawia nam inne sprawy – a o czym innym my my
rozmawiali.
To nie mnie z tego rozlicz , bo ja nie mam w tym interesu.To Pana, Panie Burmistrzu z tego
rozlicz .
Prosz , eby nie stawia nas w takiej sytuacji, na jak nie zasłu yli my – robimy to dla dobra
Miasta.”
Pan Andrzej Bolewski
Powiedział, e
- Pan Dyrektor powinien wyj naprzeciw potrzebom Mieszka ców i uczestniczy w yciu
społeczno ci lokalnej pełni c równie rol mecenasa kultury i sportu.
- Cieszy s siedztwo takiej Firmy jak Pilkington.
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
„Przysłuchuj c si argumentacji Panów miem twierdzi , e Panowie nie rozumiej sensu
uchwały”:
- Na terenie, który chcecie Pa stwo przeznaczy pod domki jednorodzinne, a który obecnie
jest ugorem i rosn na nim chwasty – studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego przewiduje działki rekreacyjne.
W przyszło ci nale ałoby przeprowadzi szereg bada i analiz chc c teren ten
zakwalifikowa jako odpowiedni dla budownictwa jednorodzinnego.
Ten plan, który dzisiaj rozpatrujemy dotyczy tzw. mi dzywala - terenu miedzy jednym
wałem a drugim- i ma dotyczy wył cznie rozbudowy Pilkingtona.
I to s dwie ró ne sprawy
I je eli chcemy, eby Pilkington si rozwijał , to nale y podj t uchwał - o co bardzo prosz
Pa stwa Radnych.
I prosz nie rozdziera szat, bo mo e nam uciec - sprzed przysłowiowego nosa - powa na
inwestycja.”
Pan Janusz Sobolewski
Powiedział:
„Chciałbym zgłosi wniosek o zamkni cie dyskusji i przegłosowanie propozycji Pana
Andrzeja Glenia”
Pan Janusz Sochacki powiedział: ”Chciałem da mo liwo wypowiedzi wszystkim
zainteresowanym, a w szczególno ci Panu Andrzejowi Gleniowi, aby miał mo liwo
uzasadni swój wniosek.
Czy kto z Pa stwa chciałby jeszcze zabra głos w sprawie Porz dku obrad dzisiejszej sesji ?
Wobec braku dalszych zgłosze Pan Janusz Sochacki poprosił o zabranie głosu pana
Krzysztofa Krakowiaka – Dyrektora Administracyjnego Pilkington Polska.
Pan Krzysztof Krakowiak
Powiedział, e
- Firma, któr reprezentuje uczestniczy w wielu imprezach na terenie Sandomierza,
wspomaga finansowo przedsi wzi cia kulturalne, pomaga szkołom, szpitalowi.
- „Wracaj c do głównego w tku”: W dniu dzisiejszym Dyrektor Baran prowadzi w
Warszawie rozmowy i najprawdopodobniej w tym tygodniu zapadn decyzje dot.
inwestycji szacowanej na około 110 mln euro.
- Nie wie jak ewentualne niepodj cie uchwały wpłynie na przebieg rozmów - „A mamy wielu
konkurentów”.
Pan Janusz Sochacki zamykaj c dyskusj poprosił, aby cał dyskusj odebra jako oznak
wysokiego poziomu odpowiedzialno ci Radnych za podejmowane decyzje:
„To nie tak, e jeste my maszynk do głosowania, to nie jest tak, e głosujemy nie wiadomie.
Chcemy i musimy decydowa o wielu sprawach, ale chcemy to robi wiadomie .
Chcemy wiedzie i by przekonanymi, e głosujemy słusznie .
St d i obawy Radnych. I tak to prosz odbiera .
Mówimy praktycznie o rozstrzygni ciu tych tematów dzisiaj, albo o przesuni ciu ich
rozpatrzenia o dwa lub trzy tygodnie.
W przypadku przesuni cia, rozumiem, e Komisje merytoryczne przygotuj temat rzetelnie
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i nie b dzie ju adnych problemów.
Czy kto z Pa stwa obecnych na sali chciałby jeszcze zabra głos?”
Wobec braku zgłosze Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przyst puj c do
przegłosowania Wniosku zapytał Pana Andrzeja Glenia : Czy wyra a zgod , aby zdj cie z
Porz dku obrad obu projektów uchwał głosowa ł cznie ?
Pan Andrzej Gle wyraził zgod .
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zapytał: Kto z Pa stwa Radnych jest za
zdj ciem z Porz dku obrad dzisiejszej sesji punktu:
- 9.Podj cie uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Sandomierza – I etap (Teren w prawobrze nej
cz ci Miasta oznaczony na zał czniku graficznym, do uchwały Rady Miasta Sandomierza o
przyst pieniu do sporz dzenia kompleksowej zmiany lub opracowania nowej edycji Studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Sandomierza z dnia
28.08.2006 r., symbolem „I”
oraz punktu
10. Podj cie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego w rejonie ulicy Zarzekowice” w Sandomierzu.
Prosz o podniesienie r ki lub mandatu ?
Wynik głosowania: 11 „za”, 2 „przeciw”, 3 głosy „wstrzymuj ce si .
Pan Przewodnicz cy stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza przychyliła si do wniosku
Pana Andrzeja Glenia i zdj ła z porz dku obrad dzisiejszej sesji punkt 9 i punkt 10 Porz dku
obrad sesji
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza powiedział: „Przepraszam Pa stwa bardzo.
Musz wyj .” i opu cił sal obrad.
Pan Janusz Sochacki powiedział, e w zwi zku z przyj tym wnioskiem punkty Porz dku
obrad ulegaj przesuni ciu „w gór ”:
- Punkt 11. staje si punktem 9.
- Punkt 12. staje si punktem 10.
- Punkt 13. staje si punktem 11.
- Punkt 14. staje si punktem 12.
- Punkt 15. staje si punktem 13.
I poddał pod głosowanie Porz dek obrad w wersji dostarczonej w Materiałach na sesj ,
uwzgl dniaj ce zmiany wprowadzone – jak wy ej. przedstawionej jak wy ej.
Wynik głosowania 13 „za”, 2 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził przyj cie przez Rad Miasta
Porz dku obrad jak ni ej:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
Przyj cie porz dku obrad.
Przyj cie protokołu z VIII sesji Rady Miasta Sandomierza.
Informacja Burmistrza Sandomierza o bie cych sprawach Miasta.
Podj cie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Joanny Szyma skiej (Wniosek Komisji
Rewizyjnej).
6. Podj cie uchwały w sprawie utworzenia Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)
7. Podj cie uchwały w sprawie okre lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
bud etu miasta Sandomierza za pierwsze półrocze roku bud etowego i informacji o przebiegu
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze roku bud etowego samorz dowych
instytucji kultury.(Wniosek Burmistrza Sandomierza.
Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2007 rok.(Wniosek Burmistrza
Sandomierza)
Podj cie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady
Nadzorczej Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A. w Sandomierzu.
(Wniosek Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A.)
Podj cie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniuj cego kandydatów na ławników do
S du Okr gowego w Kielcach i S du Rejonowego w Sandomierzu.(Wniosek Prezesa S du
Okr gowego w Kielcach)
Interpelacje i zapytania Radnych.
Informacje i komunikaty Przewodnicz cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy ró ne.
Zamkni cie obrad.

Ad. 3
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przypomniał Pa stwu
Radnym, e Protokół z VIII sesji Rady Miasta Sandomierza V kadencji był wyło ony w
Biurze Rady i nie zgłoszono uwag do jego tre ci oraz zapytał: Czy do protokołu z VIII sesji
Rady Miasta s uwagi , wnioski, propozycje.
W zwi zku z brakiem zgłosze Pan Przewodnicz cy Rady zapytał: Kto jest za przyj ciem
protokołu z VIII sesji Rady Miasta Sandomierza ?
Wynik głosowania: 16„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si od głosu” i stwierdził, e
Protokół z V sesji Rady Miasta Sandomierza Rada przyj ła jednogło nie.
Ad. 4

Informacja Burmistrza Sandomierza o bie cych sprawach Miasta.

W imieniu Burmistrza Sandomierza informacje o bie cych sprawach Miasta przedstawili
kolejno:
- Pan Krzysztof Krzystanek – Zast pca Burmistrza Sandomierza
- Pan Grzegorz Cie – Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego
- Pan Albin S kul – Naczelnik wydziału Nadzoru Komunalnego
- Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury (Zał cznik Nr 3)
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta podzi kował Panom za wypowiedz
oraz poprosił Pa stwa Radnych o ew. pytania dotycz ce przedstawionej informacji.
Pan Władysław Teter
- Powiedział, e inwestycja: „ modernizacja ulicy Westerplatte – ci gnie si ju 10 lat.- Co
dwa lata opracowuje si dokumentacj i nast pnie wyrzuca si j do kosza.”
- Zdaniem Radnego nie mo na ogranicza si do wysyłania pism, „trzeba podj negocjacje”.
„Obsada personalna, je eli chodzi o burmistrzów jest ju chyba wystarczaj ca i czas
najwy szy zaj si tym tematem i go załatwi ”.
Pan Jacek Dybus
Zapytał:
- „Jak wygl da synchronizacja harmonogramów robót z harmonogramami wpływów i pó niej
płatno ci – (W zwi zku z tym, e Pan in . Cie przedstawił szereg gotowych inwestycji, za
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które trzeba b dzie zapłaci )
-Pytanie do Wydziału Nadzoru Komunalnego: Czy Wydział pami ta o przegl dach
gwarancyjnych ?
Zdaniem Radnego niektóre roboty ,b d ce na gwarancji nale ałoby poprawi .
Pan Wojciech Czerwiec
-Nawi zuj c do wyst pienia Pana Krzysztofa Krzystanka powiedział, e w niedziel odbyła
si Pierwsza Samorz dowa Pielgrzymka w Sulisławicach i „ Z przykro ci stwierdzili my z
Panem Ma kiem Skorup , e nie było nikogo: ani od Pana Burmistrza, ani Pana
Przewodnicz cego.
Pozwolili my sobie, w imieniu Pana Burmistrza i Pana Przewodnicz cego, odebra
okoliczno ciowe pucharki, które organizatorzy przygotowali dla go ci.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta
- Przypomniał, e „Jeste my w punkcie Porz dku obrad :Informacja Burmistrza o bie cych
sprawach Miasta.
- Ad vocem do Pana Wojciecha Czerwca
„Mówiłem to wielokrotnie: Dobrym zwyczajem jest potwierdzanie obecno ci .O ile
potwierdz obecno , a nie przyjd – prosz mie do mnie pretensj .
Je eli nie potwierdzam - nie czuj si zobowi zany do obecno ci, gdy mam dziesi tki
innych spraw i zobowiaza .”
Ad. 5
Podj cie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Joanny Szyma skiej.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta
- Przypomniał, e na wniosek Komisji Rewizyjnej sprawa stan ła na poprzedniej sesji i
została zdj ta z Porz dku obrad sesji z uwagi na zastrze enia Pani Joanny Szyma skiej
dotycz ce udziału skar cej w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej rozpatruj cych skarg .
Zgodnie z wol Radnych sprawa skargi została ponownie odesłana do Komisji Rewizyjnej.
- Zauwa ył, e Pani Joanna Szyma ska nie uczestniczy w posiedzeniu dzisiejszej sesji i
poinformował, e skar ca została powiadomiona pisemnie o dzisiejszej sesji, uczestniczyła
tak e w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11 czerwca 2007 roku (w poniedziałek).
- Stwierdził, e nie ma przeszkód, aby nie podj uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani
Joanny Szyma skiej.
- Poprosił o przeczytanie projektu uchwały.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta przeczytał projekt uchwały: wersj
pozytywn i negatywn
Opinia Komisji:
Pan Janusz Sobolewski –Wiceprzewodnicz cy Komisji Rewizyjnej poinformował, e
komisja, której przewodniczył, w obecno ci Pani Joanny Szyma skiej rozpatrzyła Jej skarg i
jednogło nie uznała skarg za nieuzasadnion .
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta otworzył dyskusj .
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Pan Krzysztof Cie lak
Zaznaczył, e Komisja Rewizyjna, której jest członkiem zobowi zała si wróci do sprawy w
przypadku, gdy Pani Joanna Szyma ska „zgromadzi odpowiednie dokumenty”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta wobec braku dalszych zgłosze ( ze
strony Radnych oraz „z sali”) przyst pił do głosowania, przypominaj c, e ”głosujemy dwa
projekty uchwał”.
Pan Przewodnicz cy powiedział, e w pierwszej kolejno ci b dziemy głosowa wariant
pierwszy – „uznaje si skarg za nieuzasadnion ” i zapytał:
„Kto z Pa stwa Radnych jest za przyj ciem projektu uchwały w wariancie , w którym w
paragrafie 1 „uznaje si skarg za nieuzasadnion ” prosz o podniesienie r ki lub mandatu ?
Wynik głosowania: 12 „za”, o „przeciw”, 4 osoby „wstrzymały si od głosu”.
Pan Janusz Sochacki stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza podj ła
Uchwał Nr X/77/2007
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Joanny Szyma skiej.
uznaj c skarg za nieuzasadnion .
Ad. 6
Podj cie uchwały w sprawie utworzenia Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. w Sandomierzu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział, e w Materiałach na sesj
Pa stwo Radni otrzymali projekt uchwały analizowany przez 6 Komisji stałych Rady Miasta
i zaproponował, aby nie czyta projektu uchwały: ”O ile nie usłysz sprzeciwu nie b dziemy
czyta . Sprzeciwu nie słysz ”.
Nast pnie Pan Przewodnicz cy poprosił o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały
Przewodnicz cych Komisji:
Komisja Polityki Mieszkaniowej – Przewodnicz ca –Pani Agnieszka Fra czak – opinia
pozytywna
Komisja Bud etu i Finansów – Przewodnicz cy Pan Andrzej Gle – opinia pozytywna.
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony rodowiska i Rolnictwa - Przewodnicz cy Pan
Andrzej Gle – opinia pozytywna.
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – Przewodnicz cy Pan Władysław Teter –
opinia jednogło nie pozytywna
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia – Przewodnicz ca Komisji - Pani
Mariola St pie – opinia pozytywna (2 warunki: równolegle z budow bloku TBS
wybudowa budynek socjalny oraz przed rozpocz ciem inwestycji przygotowa list
przyszłych mieszka ców?”).
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji – Pan Mirosław Czaja –
Wiceprzewodnicz cy Komisji – jednogło nie pozytywnie.
Pan Przewodnicz cy zapytał o ew. wnioski, pytania i uwagi dot. powy szej uchwały.
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Pan Jacek Dybus
Powiedział, e
- S dz c z opinii Komisji nale ałoby wnosi , e „Wszystko gładko poszło. Ale to nie tak.
Dyskusja trwała 3 miesi ce, rozwa ane były ró ne warianty, ró ne sposoby na uratowanie
naszego budownictwa.W ko cu zdecydowali my, e idziemy w tym kierunku”
- Prosi o wprowadzenie małej korekty w § 2 , w pierwszym zdaniu wkradł si bł d „ o
powierzchni : jest 1,14634 - powinno by 1, 4634 i poprosił o skre lenie jedynki „po
przecinku”
Pan Janusz Sochacki powiedział, e nale y to potraktowa jak bł d drukarski:”Czy
wnioskodawca Pan Burmistrz aprobuje te zmian ?”
Pan Marek Bronkowski – Zast pca Burmistrza Sandomierza
Powiedział, e:
- „Tak, naturalnie. I bardzo dzi kuj ”
Pan Mirosław Czaja
Powiedział, e
- Odwiedzaj c kilkana cie mieszka , sprawdzaj c warunki mieszkaniowe, jako Członek
Komisji Polityki Mieszkaniowej mo e stwierdzi , e „głód mieszka w Sandomierzu jest
wielki”.
- „Nie jest tu czas , aby szuka winnych, ale przez ostatnie lata było wiele zaniedba i wypada
si cieszy , e ten problem został podniesiony.
Chciałbym podzi kowa Panu Markowi Bronkowskiemu , bo to On jest autorem tego
projektu.”
Pan Marek Bronkowski – Zast pca Burmistrza Sandomierza
Powiedział, e Miasto widzi potrzeb budowania kolejnych budynków i „trwaj rozmowy”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zauwa ył, e „Jest to trzecia uchwała
dot. TBS-ów. Papier przyjmie wszystko. Uchwali mo na wszystko.
Mam nadziej , e Burmistrzowi Markowi Bronkowskiemu uda si tym razem zrealizowa
blok TBS”
Pan Marceli Czerwi ski
Powiedział: „Patrz c na Pana Bronkowskiego wierz , e On to zrobi. Ja si ciesz i
podkre lam, e to nasz sandomierski TBS.
My l , e Pan Bronkowski zaprosi nas na przeci cie wst gi w naszym pierwszym bloku
TBS.”
Pani Agnieszka Fra czak
Powiedziała, e :
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- W ubiegłej kadencji była członkiem Komisji Polityki Mieszkaniowej i razem z Panem
Jackiem Dybusem sprawdzała warunki lokalowe Mieszka ców Sandomierza ubiegaj cych
si o mieszkania.
- Obecnie jest Przewodnicz c Komisji Polityki Mieszkaniowej, a Członkami tej komisji s
mi dzy innymi, trzej nowi Radni, dla których wizje lokalne s czym zupełnie nowym.
Radna wyraziła przekonanie, e praca Członków Komisji Polityki Mieszkaniowej, którzy
„do tematu podeszli bardzo powa nie i my l , e Ich praca równie miała jaki wpływ i
zaowocowała ta uchwał ”.
Pan Andrzej Bolewski
„Prosz o przegłosowanie uchwały”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził, e „Skoro jest
wniosek o przegłosowanie i nie ma ch tnych do zabrania głosu : Zamykam dyskusj i
przyst pujemy do głosowania”.
Pan Janusz Sochacki zapytał : Kto jest za podj ciem przedstawionej uchwały prosz o
podniesienie r ki lub mandatu?
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza jednogło nie podj ła
Uchwał Nr X/78/2007
w sprawie utworzenia Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Sandomierzu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza powiedział:
„Gratuluj Pa stwu Radnym, ale przede wszystkim Panu Burmistrzowi – przygotowania
materiałów i umiej tno ci przekonywania. Bowiem, pomimo wielu w tpliwo ci ze strony
Radnych, udało si Panu pozyska Ich przychylno dla swojego projektu, co pozwoliło w
ładnym stylu podj uchwał .
Panie Burmistrzu, teraz piłka jest po Pa skiej Stronie – my my dali Pa stwu pozwolenie.
Teraz Pa stwo urz dnicy musicie je realizowa . My tylko b dziemy kontrolowa i
narzeka .”
Pan Marek Bronkowski – Zast pca Burmistrza Sandomierza
Powiedział:
„Czuj powag sprawy”
Ad. 7
Podj cie uchwały w sprawie okre lenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania bud etu miasta Sandomierza za pierwsze półrocze roku bud etowego i
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze roku
bud etowego samorz dowych instytucji kultury.
Opinie Komisji merytorycznych Rady Miasta:
Komisja Bud etu i Finansów – Przewodnicz cy Pan Andrzej Gle powiedział, e komisja
której przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie..
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Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – Przewodnicz cy Pan Władysław Teter –
powiedział, e opinia Komisji zaopiniowała projekt uchwały jednogło nie pozytywnie
wnioskuj c o dopisanie w projekcie uchwały w § 2 punkt 2 podpunkt 2 dopisa liter
g) rozliczenie wydatków nie wygasaj cych
Komisja Nauki, O wiaty, Kultury i Sportu – Przewodnicz cy Pan Andrzej Majewski - opinia
pozytywna + poprawka jak wy ej: Komisja wnioskuje o dopisanie w projekcie uchwały
w § 2 punkt 2 podpunkt 2 dopisa liter g) rozliczenie wydatków nie wygasaj cych
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zaproponował, aby nie czyta projektu
uchwały: ”O ile nie usłysz sprzeciwu nie b dziemy czyta . Sprzeciwu nie słysz . Nie
czytamy”.
.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusj i wobec
braku zgłosze zapytał:”
Kto z Pa stwa Radnych jest za poprawk zgłoszon przez Komisj Gospodarki Komunalnej,
Handlu i Usług oraz Komisj Nauki, O wiaty, Kultury i Sportu , aby w projekcie uchwały w
§ 2 punkt 2 podpunkt 2 dopisa liter g) rozliczenie wydatków nie wygasaj cych prosz o
podniesienie r ki lub mandatu ?
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu- Wniosek zyskał
akceptacj Rady.
Pan Janusz Sochacki zapytał : Kto jest za podj ciem przedstawionej uchwały, uzupełnionej o
przyj t poprawk , prosz o podniesienie r ki lub mandatu
Wynik głosowania: Rady 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Miasta stwierdził podj cie przez Rad Miasta
Sandomierza
Uchwały Nr X/79/2007
w sprawie okre lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud etu
miasta Sandomierza za pierwsze półrocze roku bud etowego i informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze roku bud etowego
samorz dowych instytucji kultury.
Ad. 8
Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2007 rok.
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 .
„O ile nie usłysz sprzeciwu , nie b dziemy odczytywa projektu uchwały. Sprzeciwu nie
słysz . Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta:
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów – powiedział , e komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
Komisja Gospodarki Nauki, O wiaty, Kultury i Sportu - Przewodnicz cy Pan Andrzej
Majewski– opinia pozytywna.
Pan Władysław Teter – Przewodnicz cy Komisji Komunalnej, Handlu i Usług – opinia
pozytywna.
Pan Janusz Sochacki zapytał, czy s jakie uwagi, pytania, w tpliwo ci dot. omawianej
uchwały.
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Pan Jacek Dybus
Zapytał o funkcjonowanie instytucji, do których odnosi si Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 zwi kszenie kwoty o 272 452,00 zł.
Pan Edward Walas – Skarbnik Miasta
Odpowiedział, e zmiana wynika z ustawy o systemie o wiaty- zgodnie z w/w ustaw dotacja
dla przedszkoli samorz dowych ( oddziałów zerowych) jest obligatoryjna i zapewniona w
subwencji o wiatowej.
Pan Władysław Teter
Powiedział, e rozmawiał z Pani Ewa Kondek i „Pytałem o jak liczb dzieci chodzi –
o około 20 dzieci”.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta upewnił si , e wszystkie w tpliwo ci
zostały wyja nione i przypomniał, e w przypadku uchwały zwi zanej z bud etem, aby
uchwała przeszła musi uzyska bezwzgl dn wi kszo głosów w obecno ci co najmniej
połowy ustawowego składu Rady.
Pan Przewodnicz cy poddał pod głosowanie w/w uchwał .
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj cych si ”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził podj cie przez Rad Miasta
Sandomierza
Uchwały Nr X/80/2007
w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2007 rok.
Ad. 9
Podj cie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady
Nadzorczej Sandomierskiego Ogrodniczego rynku Hurtowego S.A. w Sandomierzu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powitał Pana Janusza Stasiaka –
Prezesa Zarz du SORH S.A. , który pismem z dnia 29 czerwca 2007 roku zwrócił si do
Burmistrza Sandomierza o desygnowanie przez Gmin Sandomierz kandydata do Rady
Nadzorczej SORH S.A. informuj c, e „dotychczasowym reprezentantem Gminy Sandomierz
był Pan Wojciech Majcher, który jest obecny na sali , i którego witamy.”
Pan Przewodnicz cy stwierdził, e projekt nie wymaga opinii Komisji oraz poprosił o
przeczytanie projektu uchwały.
Pan Jacek Dybus odczytał projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy
Sandomierz do rad Nadzorczej Sandomierskiego Ogrodniczego rynku Hurtowego S.A. w
Sandomierzu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o zgłaszanie kandydatów do
Rady Nadzorczej SORH S.A.
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Pan Krzysztof Krzystanek – Wiceburmistrz Sandomierza
Zgłosił kandydatur Pana Wojciecha Majchera, który „w minionej kadencji był
Przewodnicz cym Rady Nadzorczej SORH S.A. i pełnił t funkcj godnie”.
Pan Mirosław Czaja
Powiedział, e
„Jest kilku nowych Radnych, którzy chcieliby co usłysze na temat kandydata – Pana
Wojciecha Majchera.”
Pan Janusz Stasiak - Prezes Zarz du SORH S.A.
Powiedział:
„Oczywi cie nie mogłem narzuca Panu Burmistrzowi, kogo ma wybra do Rady. Ja tylko
poinformowałem, e ko czy si kadencja Rady, która zgodnie ze Statutem trwa 3 lata.”
Pan Wojciech Majcher
Powiedział:
„ Obecnie pracuj w Sandomierzu w Oddziale wi tokrzyskiego Doradztwa Rolniczego w
Wydziale Rozwoju Obszarów Wiejskich - głównie zajmuj si opracowywaniem
biznesplanów dla obszarów wiejskich.
Wcze niej pracowałem w Iglopolu w Dwikozach, przez 7 lat pracowałem równie w innych
spółkach jako Członek Zarz du.
W 2002 roku zło yłem pa stwowy egzamin w Ministerstwie Skarbu Pa stwa. Mieszkam w
Sandomierzu.”
Pan Janusz Sochacki wobec braku innych zgłosze zamkn ł list kandydatur do
Rady Nadzorczej SORH S.A. oraz poprosił Pa stwa Radnych o uzupełnienie § 2 i wpisanie
w miejsce kropek: „Pana Wojciecha Majchera”
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta poddał pod głosowanie uchwał w
sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej
Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A. w Sandomierzu, gdzie w §2
Desygnuje si Pana Wojciecha Majchera do Rady Nadzorczej Sandomierskiego
Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A. w Sandomierzu na kolejn kadencj .
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Miasta Sandomierza
podj ła
Uchwał Nr X/81/2007
w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej
Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A. w Sandomierzu.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza gratuluj c Panu
Wojciechowi Majcherowi wyboru na kolejn kadencj wyraził nadziej , e „B dziemy Pana
widywa cz ciej ni raz na trzy lata.
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Byłoby miło, gdyby Pan raz w roku - jako przedstawiciel Rady Miasta - zechciał na sesji
zło y informacj o tym co na rynku si dzieje.”
Ad. 10
Podj cie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniuj cego kandydatów na ławników
do S du Okr gowego w Kielcach i S du Rejonowego w Sandomierzu.(Wniosek Prezesa
S du Okr gowego w Kielcach)
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział, e projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem Pa stwo Radni otrzymali w Materiałach na sesj .
Pan Przewodnicz cy przypomniał, e jest to wniosek Prezesa S du Rejonowego w Kielcach
i poprosił o przeczytanie pisma skierowanego do Rady Miasta Sandomierza oraz o
przeczytanie tre ci projektu uchwały.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta przeczytał pismo Prezesa S du
Okr gowego w Kielcach
Pan Jacek Dybus - Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie
powołania zespołu opiniuj cego kandydatów na ławników do S du Okr gowego w Kielcach
i S du Rejonowego w Sandomierzu
Pan Przewodnicz cy powiedział, e projekt uchwały nie był opiniowany przez komisje - „Bo
w tym kształcie trudno było opiniowa ” i otworzył dyskusj .
Pan Jacek Dybus
Zaproponował, aby
„Wzorem lat ubiegłych, w skład tej komisji weszli Członkowie Komisji Praworz dno ci –
Komisji , w której s przedstawiciele wszystkich Klubów.
Pozwol sobie zaproponowa kolejno Radnych:
1. Pan Andrzej Bolewski
2. Pan Andrzej Gle
3. Pan Maciej Skorupa
4. Pan Władysław Teter
5. Pan Tadeusz Fra czak
6. Pan Krzysztof Cie lak”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zapytał:
- Zgłoszone jak wy ej osoby (obecne na sali) : Czy wyra aj zgod na kandydowanie do
zespołu opiniuj cego kandydatów na ławników do S du Okr gowego w Kielcach i S du
Rejonowego w Sandomierzu ? - Wszyscy obecni kandydaci wyrazili zgod .
- Czy s jeszcze inne propozycje ?
- Czy w zwi zku z nieobecno ci Pana Macieja Skorupy Klub „Kocham Sandomierz”
zaproponuje innego kandydata?
Pan Tadeusz Fra czak
Przypomniał, e Pan Maciej Skorupa w poprzedniej kadencji był Przewodnicz cym Komisji
Praworz dno ci, uczestniczył w pracach przy wyborze ławników, był ogromnie
zaanga owany i Jego do wiadczenie „byłoby bardzo przydatne”.
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Pan Janusz Sochacki zaproponował chwilowe zawieszenie rozpatrywania punktu 10 Porz dku
obrad i umo liwienie Panu Jackowi Dybusowi – Wiceprzewodnicz cemu Rady Miasta
telefoniczne skontaktowanie si z Panem Maciejem Skorup i zapytanie : Czy wyra a zgod
na kandydowanie?
Radni Rady Miasta Sandomierza wyrazili zgod na w/w propozycj .
W zwi zku z powy szym Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przeszedł do
kolejnego punktu Porz dku obrad:
Ad.11

Interpelacje i zapytania

Pan Tadeusz Fra czak
- Zapytał: Czy nie mo na by było grobu ołnierzy Armii Krajowej ogrodzi murkiem ? –
„Tam przychodzi bardzo du o ludzi”.
- Czy co wiadomo na temat dewastacji krzy a przy Salve Regina?
- Poprosił, aby „odwiedzi Pani Bronisław Lipniewsk i porozmawia z Ni ”.
Wobec braku dalszych zgłosze w punkcie: Interpelacje i zapytania, Pan Janusz Sochacki –
Przewodnicz cy Rady Miasta wrócił do punktu 10. Porz dku obrad sesji: Podj cie uchwały
w sprawie powołania kandydatów do zespołu opiniuj cego na ławników do S du
Okr gowego w Kielcach i S du Rejonowego w Sandomierzu
I poprosił o zabranie głosu Pana Jacka Dybusa.
Pan Jacek Dybus
Powiedział: ”Rozmawiałem z Panem Maciejem Skorup i wyraził zgod na kandydowanie do
zespołu opiniuj cego na ławników.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział:
- „My l , e pomimo nieobecno ci Pana Macieja Skorupy mo emy wpisa Jego nazwisko”.
- Przypominam, e propozycja Pana Jacka Dybusa brzmi, aby w § 1 projektu uchwały wpisa :
Powołuje si :
Pana Andrzeja Bolewskiego
Pana Andrzej Glenia
Pana Macieja Skorup
Pana Władysława Tetera
Pana Tadeusza Fra czaka
Pana Krzysztofa Cie laka”
Pan Przewodnicz cy zapytał:
-„Czy kto z obecnych na sali chciałby zgłosi jeszcze kandydatur ? Nie słysz . Zamykam
zgłaszanie kandydatur, zamykam dyskusj .”
- Pa stwo Radni: – Czy yczycie sobie, aby głosowa kolejno nazwiska ?
- Czy te głosujemy Wniosek Pana Jacka Dybusa ?
Proponuj , aby my głosowali Wniosek Pana Jacka Dybusa.O ile nie usłysz sprzeciwu,
b dziemy głosowa Wniosek. Sprzeciwu nie słysz .”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zapytał: „Kto z Pa stwa Radnych jest za
tym , aby w § 1 wpisa nazwiska:
Pana Andrzeja Bolewskiego
Pana Andrzej Glenia
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Pana Macieja Skorup
Pana Władysława Tetera
Pana Tadeusza Fra czaka
Pana Krzysztofa Cie laka
prosz o podniesienie r ki lub mandatu.
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0„wstrzymuj cych si ”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta jednogło nie
powołała zespół opiniuj cy kandydatów na ławników do S du w Kielcach i w Sandomierzu
podejmuj c
Uchwał Nr X/82/2007
w sprawie powołania zespołu opiniuj cego kandydatów na ławników do S du
Okr gowego w Kielcach i S du Rejonowego w Sandomierzu.
Ad. 12
Komunikaty Przewodnicz cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy ró ne
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza poinformował
zebranych o :
1. Podzi kowaniu Ksi dza Biskupa Andrzeja Dzi gi dla Pa stwa Radnych - zło onego na
r ce Pana Janusza Sochackiego – Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza - za
podj cie uchwały wspieraj cej finansowo remont Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu
2. O Zaproszeniu Starosty Sandomierskiego – Pana Stanisława Masternaka na Powiatowe
wi to Plonu – 26 sierpnia 2007 roku.
3. Stanowisku Rady Miasta w O arowie Mazowieckim w sprawie poselskiego projektu
uchwały o rolno-spo ywczych rynkach hurtowych.
Pani Małgorzata Kuter
Powiedziała, e:
- Członkowie - zarówno Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego jak i ZZ „Solidarno ”uwa aj , e zwi kszanie liczebno ci klas „nie słu y ani uczniom ani nauczycielom”.
Pani Małgorzata Kuter prosi o „zastanowienie si nad tym problemem”.
- Dworzec PKS i teren wokół niego przedstawia ” ałosny obraz” – brak WC, brud ,
odrastaj ce pokrzywy.
Apeluje do Radnych „z tamtego okr gu” o skuteczn pomoc w uporz dkowaniu w/w terenu
i zagospodarowaniu budynku.
- Na całej długo ci ulicy Wojska Polskiego i ulicy Listopadowej nie ma bezpiecznego
przej cia dla pieszych.
Pan Jacek Dybus
Powiedział:
„ Chciałem Pa stwa poinformowa , e z grup 10 osób przebywałem w Ostrogu –
zaprzyja nionym Miastem na Ukrainie.
Oprócz Pana Burmistrza – Jerzego Borowskiego, Pana Andrzeja Glenia i mnie w skład
delegacji wchodzili przedsi biorcy i przedstawiciele o wiaty, na co dzie współpracuj cy z
Ostrogiem.
Mieli my zaszczyt podpisa dokument o współpracy.
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Wizyt w Ostrogu uwa am za bardzo udan – wi cej mo na przeczyta „na stronie Miejskiej
w internecie.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta:
- Poinformował, e Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza przekazał wersj robocz
Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Sandomierza - celem
przeprowadzenia konsultacji i poprosił Pa stwa Radnych o wnoszenie uwag do 20 lipca
2007 roku.
Plan b dzie do wgl du w biurze Rady.
Ewentualne uwagi, wnioski i propozycje nale y wnosi do rejestru (w biurze Rady),
który po 20 lipca br. zostanie przekazany Panu Burmistrzowi.

- Powiedział:
„Z ogromn przyjemno ci uczestniczyłem w uroczysto ci nadania tytułu doctora honoris
causa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Feliksowi Kirykowi Honorowemu Obywatelowi
Miasta Sandomierza.
Laudacj prof. Feliksa Kiryka przedstawił - równie Honorowy Obywatel Sandomierza prof. Henryk Samsonowicz, co przyj łem, jako Sandomierzanin, z ogromn satysfakcj .
Równolegle ten zaszczytny tytuł otrzymał Józef Szajna – re yser i teatrolog.
W obecno ci wielu znakomito ci, elicie Rzeszowa słowo „Sandomierz” –
w bardzo pozytywnym kontek cie - było wielokrotnie wspominane.
Reprezentuj c Pa stwa byłem autentycznie dumny i było mi miło, e jestem
przedstawicielem Miasta Sandomierza.”
Ad. 13
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdzaj c wyczerpanie
Porz dku obrad, podzi kował wszystkim za udział w sesji i zamkn ł X sesj Rady Miasta
Sandomierza.
Na tym zako czono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza.

Przewodnicz cy
Rady Miasta Sandomierza
Janusz Sochacki

Protokół sporz dziła:
Jadwiga Rostocka
Inspektor
w Wydziale Organizacyjnym

17

