Protokół Nr 12
z XII sesji Rady Miasta Sandomierza
29 sierpnia 2007 roku – Ratusz
Godz. rozpocz cia sesji – 14,00
Godz. zako czenia sesji – 16,20
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, 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 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 XII sesji udział wzi ło udział 17 Radnych Rady Miasta Sandomierza - jak
w zał czonej li cie obecno ci (Zał cznik Nr 1)
Pani Sylwia Rybacka, Pan Marek Hara czyk, Pan Mirosław Czaja, Pan Andrzej Bolewski –
Radni Sandomierza usprawiedliwili swoj nieobecno .
Przewodnicz cy Rady Miasta - Pan Janusz Sochacki stwierdził, e Pa stwo Radni
otrzymali Materiały na XII 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 XII
sesji Rady Miasta.
Ze wzgl du na brak zgłosze Pan Janusz Sochacki poddał pod głosowanie Porz dek obrad w
wersji dostarczonej w Materiałach na sesj .
Wynik głosowania 16 „za”, 0„przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził przyj cie przez
Rad Miasta Porz dku obrad jak ni ej:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyj cie porz dku obrad.
3. Przyj cie protokołów z IX i X sesji Rady Miasta Sandomierza
4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bie cych sprawach Miasta.
5. Podj cie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pa stwa Ryszardy i Tomasza
Krzesimowskich. (Wniosek Komisji Rewizyjnej)
6. Podj cie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Heleny Wojewodzic (Wniosek
Komisji Rewizyjnej)
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7. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania bud etu miasta Sandomierza za I półrocze
2007 roku.
8. Podj cie uchwały w sprawie procedury uchwalania bud etu oraz rodzajów
i szczegółowo ci materiałów informacyjnych towarzysz cych projektowi bud etu
miasta Sandomierza. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)
9. Podj cie uchwały zmieniaj cej uchwał Nr XIV/118/2004 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie okre lenia :”programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Sandomierz w latach 2004-2008”.
( Wniosek Burmistrza Sandomierza)
10. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2007 r. (Wniosek Burmistrza
Sandomierza)
11. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2007 r.- zmiana klasyfikacji
bud etowej (Wniosek Burmistrza Sandomierza)
12. Podj cie uchwały w sprawie sprostowania bł du pisarskiego w uchwale VI/51/2007
Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie wyra enia zgody na
zbycie nieruchomo ci gruntowej. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)
13. Podj cie uchwały w sprawie I zmiany Studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza zatwierdzonego Uchwał
Nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 roku. (Wniosek
Burmistrza Sandomierza)
14. Podj cie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w rejonie ulic: Lubelskiej i Zamiejskiej w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza
Sandomierza)
15. Podj cie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu osiedla
mieszkaniowego „Okrzei” na obszarze miasta
Sandomierz,
zatwierdzonego Uchwał Nr LII/404/2002 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 wrze nia
2002 roku. (Wniosek Burmistrza Sandomierza)
16. Podj cie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Miasta Sandomierz do
Rady
Muzeum Okr gowego w Sandomierzu. (Wniosek Starosty Powiatowego )
17. Podj cie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta. (Wniosek Burmistrza
Sandomierza)
18. Interpelacje i zapytania Radnych.
19. Informacje i komunikaty Przewodnicz cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy
ró ne.
20. Zamkni cie obrad.
Ad. 3
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przypomniał Pa stwu
Radnym, e Protokoły z IX i X sesji Rady Miasta Sandomierza V kadencji były wyło one
w Biurze Rady i nie zgłoszono uwag do ich tre ci oraz zapytał: Czy do protokołów z IX i X
sesji Rady Miasta s uwagi , wnioski, propozycje ?
W zwi zku z brakiem zgłosze Pan Przewodnicz cy Rady zapytał: Kto jest za przyj ciem
protokołów z IX i X sesji Rady Miasta Sandomierza ?
Wynik głosowania: 16„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si od głosu”
Pan Janusz Sochacki stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza Protokoły z IX i X
sesji Rady Miasta przyj ła jednogło nie.
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Ad. 4

Informacja Burmistrza Sandomierza o bie cych sprawach Miasta.

(Zał cznik Nr 3)
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza poinformował, mi dzy innymi, o
wyró nieniu , jakie spotkało Miasto Sandomierz: W rankingu ogólnopolskim, w kategorii
najlepszych gmin miejskich Sandomierz zaj ł 28 pozycj .
W „Województwie wi tokrzyskim byli my najlepsi” – zaznaczył Pan Burmistrz i
poinformował, e przy ocenie był brany pod uwag : rozwój miasta, gospodarno
oraz
zarz dzanie miastem w ci gu ostatnich lat i „Z tego powinni my si cieszy i powinni my
by dumni” – powiedział Pan Burmistrz podkre laj c jednocze nie, e na ten sukces
pracowało wiele osób i „Z tego miejsca jeszcze raz im serdecznie dzi kuj ”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta podzi kował Panu
Burmistrzowi za wypowiedz oraz poprosił Pa stwa Radnych o ew. pytania do informacji
przedstawionej przez Pana Burmistrza.
Pan Przewodnicz cy przypomniał, e pytania powinny dotyczy przedstawionej informacji
czyli bie cej działalno ci Miasta – brak zgłosze .
Ad. 5
Podj cie uchwały w sprawie rozpatrzenia
Krzesimowskich.

skargi Pa stwa Ryszardy i Tomasza

Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o zabranie głosu
Przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej.
Pan Krzysztof Ni y ski stwierdził, e komisja której przewodniczy uznała, e skarga
Pa stwa Ryszardy i Tomasza Krzesimowskich jest nieuzasadniona.
Przewodnicz cy Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – Pan Władysław Teter
powiedział, e komisja „zapoznała si ze skarg i uznała , e skarga jest nieuzasadniona.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta otworzył dyskusj i zapytał: Czy kto
z Pa stwa Radnych chciałby zabra głos ?
Pan Tadeusz Fra czak
Zapytał :
„Jakie Pan , Panie Burmistrzu widzi w efekcie rozwi zanie w tej sytuacji?”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta:
- Zaproponował, aby Pan Burmistrz odpowiedział na wszystkie pytania jednocze nie
(„By mo e b d jeszcze inne pytania”)
- Przypomniał, e zgodnie z „procedur i logik ” o dzisiejszej sesji zostały powiadomione
wszystkie zainteresowane osoby.
„Witam Pani Ryszard Krzesimowsk , któr widz na sali”
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Pani Ryszarda Krzesimowska
Powiedziała, e Pan Tomasz Krzesimowski nie jest obecny na sali , gdy sesja odbywa si na
pierwszym pi trze i m
jako osoba niepełnosprawna , poruszaj ca si na wózku
inwalidzkim nie miał mo liwo ci pokonania przeszkody jak s wysokie schody prowadz ce
do Ratusza.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zwrócił si do Komendanta Stra y
Miejskiej – Pana Mariana Zwierzyka o pomoc w umo liwieniu Panu Tomaszowi
Krzesimowskiemu uczestniczenie w sesji o ogłosił 5-minutow przerw .
Po przerwie Pan Przewodnicz cy Rady Miasta wznowił obrady i przypomniał, e:
- komisje zaopiniowały skarg Pa stwa Krzesimowskich negatywnie,
- pytanie Panu Burmistrzowi zadał Pan Tadeusz Fra czak
i nast pnie Pan Janusz Sochacki zapytał: Czy kto z Pa stwa Radnych chciałby jeszcze zabra
głos ?”
Wobec braku zgłosze Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zapytał :
Czy Pani Ryszarda lub Pan Tomasz Krzesimowscy. chcieliby zabra głos? – informuj c
jednocze nie, e zgodnie ze Statutem Sandomierza „Ma Pani 3 minuty na przedstawienie
swojego stanowiska. Nie b d zmuszony Pani przerywa , je eli Pani ten czas przekroczy w
rozs dny sposób”.
Pani Ryszarda Krzesimowska
Powiedziała:
„Prosz Pa stwa, Pan Burmistrz podaje, e na dzie 31 maja 2007 roku został ogłoszony
ustny przetarg na wymieniony lokal o czym zostali my poinformowani. Wyst powali my do
Burmistrza o przydział lokalu, a nie o przyst pienie do przetargu, poniewa w pierwszej
kolejno ci powinny by zaspokojone potrzeby trac cych lokal.
Chyba nikt z Pa stwa nie chciałby z takiego przywileju zrezygnowa i mógłby dosta lokal z
przydziału, to nie chciałby wzi udział w przetargu.
Punkt drugi – Propozycja mieszkania i pracy na powierzchni ok. 80 m kw. Przy Rynek 20
wydaje nam si niemo liwa.
Je eli jednak Pa stwo uznacie, e skarga jest bezzasadna, to by mo e przychylimy si do
tego, eby Miasto opracowało jaki wst pny szkic takiego rozmieszczenia mieszkania dla 4
osób i pracy na pow. tego lokalu Rynek 20.
Je eli chodzi o lokal Sokolnickiego 10, to uwa am , e miasto powinno najpierw wyst pi ,
przed zaproponowaniem tego lokalu, do konserwatora zabytków o mo liwo zainstalowania
platformy schodowej, czy te zrobienia podjazdu.”
Pan Tomasz Krzesimowski
Powiedział:
„ Dnia 6 kwietnia zgłosili my si o przyznanie nam lokalu zast pczego w my l ustawy o
zaspokojeniu potrzeb mieszka ców gminy – ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku. artykuł 4 –
stworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz dowej
nale y to do zada własnych gminy.
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Gmina na zasadach przewidzianych w ustawie zapewnia lokal zamienny. Jest taki lokal
zamienny , ale nie zaproponowano nam, o czym mówiła ona. Te sprawy dotycz nie tylko
nas, ale i Pa stwa Puchalskich, i samorz du i gminy. Dzi kuj ”.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta podzi kował Pa stwu Ryszardzie i
Tomaszowi Krzesimowskim i zapytał: :”Rozumiem, e przedstawili
Pa stwo swoje
stanowisko w sprawie i powiedzieli cie Pa stwo, co chcieli cie powiedzie . Tak? Czy co
jeszcze chcecie Pa stwo doda ?”
Pani Ryszarda Krzesimowska
Powiedziała:
„Je eli jest taka mo liwo , to chcieliby my wiedzie , czy jest jaka koncepcja rozwi zania
tego problemu, poniewa lokal na Sokolnickiego 10 został przekazany harcerzom. W zwi zku
z tym odpadła ostatnia z mo liwo ci rozmów ew. zamian z najemcami innymi, którzy
mogliby si zamieni i opu ci lokal , który jest na parterze, bez schodów, a przenie si do
lokalu ze schodami.
Mój m jest jedynym najemc lokalu u ytkowego , który je dzi na wózku inwalidzkim. My
chcemy wygospodarowania dla nas lokalu na parterze podobnego do naszego. My wcale nie
chcemy lepszego.”
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o wypowied Pana Jerzego
Borowskiego – Burmistrza Sandomierza
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, e:
- Zło ył Pa stwu Krzesimowskim kilka propozycji.
- W przypadku lokalu przy Sokolnickiego 10 – zanim Miasto poczyniło jakiekolwiek
starania
- to ju wpłyn ło, na wniosek Pa stwa Krzesimowskich – pismo od Konserwatora
Zabytków.
- Mo e tutaj o wiadczy : „Je eli tylko b dzie jaki lokal, to ja zaproponuj Pa stwu
Krzesimowskim, ale nie mog da gwarancji , e Pa stwo Krzesimowscy go przyjm ”.
- Z mocy prawa gmina utraciła lokal przy Opatowskiej 3a i z chwil , gdy wyrok stał si
prawomocny wyst piłem do Pa stwa Krzesimowskich z pismem. Propozycja zło ona
przez Pa stwa Puchalskich, aby Miasto si nie wyprowadzało i wynajmowało lokal za
kwot 30-40 zł za metr kw. nie była brana pod uwag .
Niektórzy wynajmuj w Rynku lokale po 9 zł za metr kw., a korzystaj cy z ulg nawet po
3,70 zł.
„Dlatego – powiedział Burmistrz - przy przyznawaniu lokalu nale y mie na uwadze
przyzwoit powierzchni ”
Je eli chodzi o lokal Rynek 20 – to w pierwszej kolejno ci , dla wła ciwego
funkcjonowania
Urz du, zabezpieczył miejsce pracy dla Wydziałów Urz du Miejskiego zajmuj cych
dotychczas lokale przy Opatowskiej 3a.
- „Z mojej strony jest dobra wola, jest tylko potrzebna odrobina dobrej woli ze strony
Pa stwa Krzesimowskich.”
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza
podzi kował Panu Burmistrzowi za wypowiedz i zwracaj c si do Pani Ryszardy
Krzesimowskiej, zgłaszaj cej si do wypowiedzi stwierdził
„Ja Pa stwu głosu udzieliłem, pozwoliłem na pełn wypowiedz i uprzedziłem, e sesja nie
jest miejscem na polemik . Dyskutowa mogli Pa stwo na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Rada rozpatruje Pa stwa skarg - nie stanowisko Burmistrza lub Pa stwa.
O ile Pani chce co nowego wnie
do sprawy, to prosz bardzo. O ile chce Pani
polemizowa z Burmistrzem - to przykro mi - Takiej polemiki nie b dzie,”
Pani Ryszarda Krzesimowska
„Ja chciałam zapyta : Czy to prawda, jak Pani Puchalska powiedziała m owi, e ten lokal ,
który Ona zajmuje b dzie nam przydzielony ? Czy to prawda? Tylko tyle chc wiedzie .”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e z wypowiedzi Burmistrza
„wynika, e nie” i wobec braku dalszych zgłosze zamkn ł dyskusj na temat projektu
uchwały.
Nast pnie Pan Przewodnicz cy poprosił o przeczytanie projektu uchwały.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta przeczytał projekt uchwały: wersj
pozytywn i negatywn
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta
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: 15 „za”, 0 „przeciw”, 2 osoby „wstrzymały si od głosu”.
Pan Janusz Sochacki stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza podj ła
Uchwał Nr XII /94/2007
w sprawie rozpatrzenia skargi Pa stwa Ryszardy i Tomasza Krzesimowskich
uznaj c skarg za nieuzasadnion .
Pan Przewodnicz cy - Janusz Sochacki dzi kuj c Pa stwu Krzesimowskim za udział w sesji
, zwrócił si do Komendanta Stra y Miejskiej o udzielenie pomocy Panu Tomaszowi
Krzesimowskiemu przy opuszczaniu Ratusza „o ile nie chc Pa stwo uczestniczy w dalszej
cz ci obrad sesji”.
Pan Przewodnicz cy ko cz c w/w punkt Porz dku obrad zauwa ył, e nasuwa si wniosek,
, e pieni dze przeznaczone na rewitalizacj Starego Miasta powinny by przeznaczone
równie na wprowadzenie udogodnie dla niepełnosprawnych.
Ad. 6
Podj cie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Heleny Wojewodzic
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przypomniał, e skarga Pani Heleny
Wojewodzic, podobnie jak poprzednia, była wyło ona do wgl du w biurze Rady Miasta i
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poprosił o zabranie głosu Przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodnicz cego
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.
Pan Krzysztof Ni y ski stwierdził, e komisja której przewodniczy uznała, e skarga Pani
Heleny Wojewodzic jest nieuzasadniona.
Przewodnicz cy Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – Pan Władysław Teter
powiedział, e komisja uznała skarg za nieuzasadnion ,
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta gwoli wyja nienia: Wnioskodawczyni –
Pani Helena Wojewodzic, po otrzymaniu zaproszenia na dzisiejsz sesj Rady Miasta ,
poinformowała nas listownie, e wyje d a do sanatorium i nie mo e uczestniczy w
dzisiejszej sesji. Pani Helena Wojewodzic nie sugerowała przeło enia terminu rozpatrzenia
skargi.”
Pan Przewodnicz cy otworzył dyskusj i zapytał: „Czy kto z Pa stwa Radnych chciałby
zabra głos ?
Wobec braku zgłosze : 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: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza jednogło nie podj ła
Uchwał Nr XII/95/2007
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Heleny Wojewodzic
Ad. 7
Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania bud etu miasta Sandomierza za I półrocze 2007
roku.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przypomniał, e Sprawozdanie z
wykonania bud etu zł za I półrocze 2007 roku rozpatrywane było przez Komisj Bud etu i
Finansów oraz Komisj Rewizyjn , która zapoznała si z jego tre ci .
Pan Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o zabranie głosu Pana Edwarda Walasa –
Skarbnika Miasta.
Pan Edward Walas – Skarbnik Miasta odczytał Uchwał Nr 47/2007 VII Składu
Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 sierpnia 2007 roku w
sprawie opinii o sprawozdaniach z przebiegu wykonania bud etu Miasta Sandomierza za I
półrocze 2007 roku. (Zał cznik Nr 3)
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta podzi kował Panu Edwardowi
Walasowi – Skarbnikowi Miasta za wypowiedz oraz poprosił o stanowisko w prawie
Sprawozdania Komisj Bud etu i Finansów
Komisja Bud etu i Finansów – Przewodnicz cy Komisji Pan Andrzej Gle powiedział, e
komisja której przewodniczy zaopiniowała pozytywnie Sprawozdanie z wykonania bud etu
miasta Sandomierza za I półrocze 2007 roku
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusj i wobec
braku zgłosze ze strony Pa stwa Radnych , Pana Burmistrza oraz osób obecnych na sali
zamkn ł dyskusj .
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przypomniał , e przyj cie
Sprawozdania z wykonania bud etu za I półrocze 2007 roku nie wi e si z podj ciem
uchwały oraz , e Sprawozdanie jest do wgl du w biurze Rady Miasta oraz u Pana
Skarbnika.
Ad. 8
Podj cie uchwały w sprawie procedury uchwalania bud etu oraz rodzajów i
szczegółowo ci materiałów informacyjnych towarzysz cych projektowi bud etu miasta
Sandomierza.
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
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.
Wobec braku zgłosze Pan Przewodnicz cy poddał pod głosowanie w/w uchwał .
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj cych si ”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdzi, e Rada Miasta Sandomierza
jednogło nie podj ła
Uchwał Nr XII/96/2007
w sprawie procedury uchwalania bud etu oraz rodzajów i szczegółowo ci materiałów
informacyjnych towarzysz cych projektowi bud etu miasta Sandomierza.
Ad. 9
Podj cie uchwały zmieniaj cej uchwał Nr XIV/118/2004 Rady Miasta Sandomierza z
dnia 26 maja 2004 roku w sprawie okre lenia :”programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Sandomierz w latach 2004-2008”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił przewodnicz cych komisji
merytorycznych Rady Miasta o opini na temat projektu w/w uchwały:
- Pana Andrzeja Glenia - Komisja Bud etu i Finansów – opinia pozytywna
- Pani Mariol St pie – Przewodnicz c Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny
i Zdrowia – opinia pozytywna
- Pani Agnieszk Fra czak - Przewodnicz c Komisji Polityki Mieszkaniowej, - opinia
pozytywna
- Pana Władysława Tetera – Przewodnicz cego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu
i Usług – opinia pozytywna.
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział: „Przyst pujemy do
dyskusji: Kto z Pa stwa Radnych chciałby zabra głos ? Nie widz . Kto z pracowników Pana
Burmistrza chciałby zabra głos lub z osób obecnych na sali ? Nie widz . Zamykam dyskusj .
Proponuj równie , aby ze wzgl du na obszerno tekstu nie czyta tekstu zrezygnowa z
odczytania projektu (mo na było si z nim zapozna w materiałach na sesj ) , za brak
zgłosze w dyskusji traktuj jako sygnał, e Radni zapoznali si z projektem uchwały i nie
maj adnych uwag.
O ile nie usłysz sprzeciwu , nie b dziemy czyta projektu uchwały. Sprzeciwu nie słysz ,
przyst pujemy do głosowania”:
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 2 osoby „wstrzymały si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Miasta Sandomierza
15 głosami „za” , przy dwóch „wstrzymuj cych si ” podj ła
Uchwał Nr XII/97/2007
zmieniaj cej uchwał Nr XIV/118/2004 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 maja 2004
roku w sprawie okre lenia :”programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy
Sandomierz w latach 2004-2008”.
Ad. 10

Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2007 r.

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 powiedział, e projekt uchwały był opiniowany przez komisje
- Komisj Bud etu i Finansów - Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji – opinia
pozytywna
- Komisj Polityki Mieszkaniowej – Pani Agnieszka Fra czak – Przewodnicz ca Komisji –
opinia pozytywna
„O ile nie usłysz sprzeciwu , nie b dziemy odczytywa projektu uchwały. Sprzeciwu nie
słysz . Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i otwieraj c dyskusj zapytał kolejno:
Pa stwa Radnych, Pana Burmistrza oraz osoby obecne na sali : Czy kto z Pa stwa chciałby
zabra głos ?
Wobec braku zgłosze Pan Janusz Sochacki poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie:
Kto 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 – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
Sandomierza jednogło nie podj ła
Uchwał Nr XII/98/2007
w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2007 r.
Ad. 11
Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2007 r.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział, e projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem Pa stwo Radni otrzymali w Materiałach na sesj .
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Pan Przewodnicz cy powiedział, e projekt uchwały był opiniowany przez komisje
- Komisj Bud etu i Finansów - Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji – opinia
pozytywna
- Komisj Polityki Mieszkaniowej – Pani Agnieszka Fra czak – Przewodnicz ca Komisji –
opinia pozytywna
„O ile nie usłysz sprzeciwu , nie b dziemy odczytywa projektu uchwały. Sprzeciwu nie
słysz . Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i otwieraj c dyskusj zapytał kolejno:
Pa stwa Radnych, Pana Burmistrza oraz osoby obecne na sali : Czy kto z Pa stwa chciałby
zabra głos ?
Wobec braku zgłosze Pan Janusz Sochacki poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie:
Kto 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 – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
Sandomierza jednogło nie podj ła
Uchwał Nr XII/99/2007
w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2007 r.
Ad. 12
Podj cie uchwały w sprawie sprostowania bł du pisarskiego w uchwale VI/51/2007 Rady
Miasta Sandomierza z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie wyra enia zgody na zbycie
nieruchomo ci gruntowej.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział, e w podj tej uchwale
Nr VI/51/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 roku bł dnie wpisano nr działki: 681/1 zamiast
684/1 (cyfra 1 zamiast cyfry 4)
Jest to bł d pisarski, który wymaga sprostowania i wymaga podj cia kolejnej uchwały „co
dzisiaj czynimy”.- powiedział Pan Przewodnicz cy i poprosił Przewodnicz cego Komisj
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony rodowiska i Rolnictwa o opini komisji
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy w/w Komisji powiedział, e Komisja, której
przewodniczy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
„O ile nie usłysz sprzeciwu , nie b dziemy odczytywa projektu uchwały. Sprzeciwu nie
słysz . Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i otwieraj c dyskusj zapytał: Czy
kto z Pa stwa chciałby zabra głos ?
Wobec braku zgłosze Pan Janusz Sochacki poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie:
Kto 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 – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
Sandomierza jednogło nie podj ła
Uchwał Nr XII/100/2007
w sprawie sprostowania bł du pisarskiego w uchwale VI/51/2007 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie wyra enia zgody na zbycie
nieruchomo ci gruntowej.
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Ad. 13
Podj cie uchwały
w sprawie I zmiany
Studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza zatwierdzonego Uchwał Nr
XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 roku.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przyst puj c do realizacji kolejnego
punktu Porz dku obrad przypomniał, e na wniosek Burmistrza Sandomierza Rada Miasta
rozpatruje projekt uchwały w sprawie I zmiany Studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza zatwierdzonego Uchwał
Nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 roku.
„O ile nie usłysz sprzeciwu, nie b dziemy odczytywa projektu uchwały. Sprzeciwu nie
słysz . Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i poprosił o opini komisj
merytoryczn Rady Miasta:
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Gospodarki Przestrzennej, Ochrony rodowiska i
Rolnictwa powiedział, e komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta otworzył dyskusj pytaj c kolejno:
Pa stwa Radnych, Pana Burmistrza oraz osoby obecne na sali: Czy kto z Pa stwa chciałby
zabra głos ?
Wobec braku zgłosze Pan Janusz Sochacki zapytał : Kto 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 – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta
Sandomierza podj ła
Uchwał Nr XII/101/2007
w sprawie I zmiany
Studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta Sandomierza zatwierdzonego Uchwał Nr XXV/163/2000 Rady
Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 roku.
Ad. 14
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza ogłosił przyst pienie do
realizacji nast pnego punktu Porz dku obrad tj.
Podj cie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w rejonie ulic: Lubelskiej i Zamiejskiej w Sandomierzu.
Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o opini na temat powy szej uchwały komisj
merytoryczn Rady Miasta Sandomierza.
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony rodowiska i Rolnictwa - Przewodnicz cy Pan
Andrzej Gle powiedział, e opinia Komisji jest pozytywna.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zapytał :”Czy kto z Kole anek i
Kolegów Radnych wnosi, aby odczyta projekt uchwały ? Nie widz . Projektu uchwały nie
czytamy”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zaprosił zebranych do dyskusji na
temat powy szej uchwały i wobec braku zgłosze przyst pił do przegłosowania uchwały :
Kto 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.
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził, e Rada
Miasta Sandomierza jednogło nie podj ła
Uchwał Nr XII/102/200
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic:
Lubelskiej i Zamiejskiej w Sandomierzu.

Ad. 15
Podj cie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu osiedla
mieszkaniowego „Okrzei” na obszarze miasta
Sandomierz, zatwierdzonego Uchwał Nr LII/404/2002 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 19 wrze nia 2002 roku.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady przyst puj c do realizacji punktu
15 Porz dku obrad przypomniał zebranym, e jest to „Wniosek Burmistrza Sandomierza”
i poprosił o opini Przewodnicz cego
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony
rodowiska i Rolnictwa.
Pan Andrzej Gle
powiedział, e Komisja której przewodniczy zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zapytał: ”Czy kto z Kole anek i
Kolegów Radnych wnosi, aby odczyta projekt uchwały ? Nie widz . Projektu uchwały nie
czytamy”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zaprosił zebranych do dyskusji na
temat powy szej uchwały: „Czy kto chciałby co wyja ni , sprecyzowa , o co zapyta ?
Wobec braku zgłosze Pan Przewodnicz cy przyst pił do przegłosowania uchwały i zapytał
Kto 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 – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził, e Rada
Miasta Sandomierza jednogło nie podj ła
Uchwała Nr XII/103/2007
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla
mieszkaniowego „Okrzei” na obszarze miasta Sandomierz, zatwierdzonego Uchwał Nr
LII/404/2002 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 wrze nia 2002 roku.
Ad. 16.
Podj cie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Miasta Sandomierz do
Rady Muzeum Okr gowego w Sandomierzu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przypomniał, e „jest to wniosek
Starosty Powiatowego” a brak opinii komisji wynika z faktu, i w projekcie uchwały brak
jest nazwiska kandydata.
„Nasza rola b dzie polegała nie tylko na podj ciu uchwały, ale przede wszystkim na
wcze niejszym wyborze kandydatów lub kandydata.
Przypomn , e obowi zuje tryb głosowania jawny.
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Projekt uchwały otrzymali cie Pa stwo. Nie otwieram dyskusji tylko prosz kolegów
Radnych o zgłaszanie kandydatów” – powiedział Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy
Rady.
Pan Marceli Czerwi ski
Powiedział:
„Proponuj na to stanowisko Pana Tadeusza Fra czaka, który jest Radnym od kilku kadencji
i dał si pozna jako pracowity i sumienny członek Rady. Pan Tadeusz Franczak jest równie
pracownikiem naukowym i my l , e powierzon mu rol wypełni dobrze dla chluby
naszego Miasta”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział:
„Dzi kuj . Pana Tadeusza Fra czaka wszyscy znamy i nie potrzebuje On dodatkowych
rekomendacji, ale to nie oznacza, e nie mog by jeszcze inni kandydaci.
Czy kto z Pa stwa Radnych lub ewentualnie z osób obecnych na sali chciałby zgłosi
kandydatur do Rady Muzeum Okr gowego w Sandomierzu na kolejn kadencj ? Nie widz .
Zamykam zgłaszanie kandydatów.”
Nast pnie Pan Przewodnicz cy zapytał Radnego - Pana Tadeusza Fra czaka : Czy wyra a
zgod na kandydowanie do Rady Muzeum Okr gowego w Sandomierzu ?
Pan Tadeusz Fra czak
Powiedział:
„Tak. Wyra am zgod ”
Pan Janusz Sochacki –Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o uzupełnienie § 1 o wyrazy
„ Pana Tadeusza Fra czaka” i poprosił o odczytanie projektu uchwały.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza odczytał projekt
uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Miasta Sandomierz do Rady Muzeum
Okr gowego w Sandomierzu.
Nast pnie Pan Przewodnicz cy przyst pił do przegłosowania uchwały i zapytał
Kto 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 – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził, e Rada
Miasta Sandomierza jednogło nie podj ła
Uchwał Nr XII/104/2007
w sprawie desygnowania przedstawiciela Miasta Sandomierz do Rady Muzeum
Okr gowego w Sandomierzu.
oraz gratuluj c Panu Tadeuszowi Fra czakowi wyraził pełne przekonanie, e b dzie On w
sposób rzeczowy, merytoryczny reprezentował Miasto Sandomierz i jego Mieszka ców oraz
Rad Miasta w Radzie Muzeum Okr gowego w Sandomierzu.
„ ycz Panu , Panie Tadeuszu sukcesów” – powiedział Pan Przewodnicz cy .
Ad. 17.
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Podj cie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przyst puj c do realizacji kolejnego
punktu Porz dku obrad przypomniał, e dotychczasowy Skarbnik Miasta – Pan Edward
Walas z dniem 31 sierpnia ko czy prace na tym stanowisku i „przechodzi do innej,
odpowiedzialnej pracy”.
„Uchwał odwołuj ca Skarbnika podj li my i w zwi zku z tym zachodzi bezwzgl dna
potrzeba powołania nowej osoby na to odpowiedzialne stanowisko.
Przypomn , ze w tym przypadku procedura jest taka: Rada Miasta powołuje Skarbnika na
wniosek Burmistrza Czyli kandydatur zgłasza Burmistrz – Rada Miasta mo e ja zatwierdzi
lub nie.
Rada Miasta nie ma mo liwo ci zgłoszenia swojej własnej kandydatury.
W zwi zku z powy szym - Panie Burmistrzu prosz o kandydatur ”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział:
„Panie Przewodnicz cy! Wysoka Rado!
Proponuj , aby z dniem 1 wrze nia 2007 roku na Stanowisko Skarbnika miasta powoła
Pani Tamar Socha.
Pozwol sobie Pa stwu przedstawi sylwetk kandydatki na to zaszczytne stanowisko.
Pani Tamara jest absolwentk Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, gdzie
uko czyła studia akademickie z tytułem magistra. Uko czyła równie studia podyplomowe
w zakresie rachunkowo ci na Wydziale Ekonomicznym w Lublinie.
Jako wieloletni pracownik Urz du Miasta zajmowała ró ne stanowiska - zawsze zwi zane z
finansami.
Od 10 marca 2006 roku jest Dyrektorem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół.
Prosz Wysoka Rad o powołanie Pani Tamary Sochy na stanowisko Skarbnika Miasta
Sandomierza.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta wyraził w tpliwo dotycz ca zapisu
w
projekcie
uchwały
PO
(
pełni cy
obowi zki)
:
”Panie Burmistrzu, ja rozumiem, e zapis PO jest uzasadniony w przypadkach:
- Je eli kto zajmuje inne stanowisko, a powierza mu si dodatkowe
- Powierza si obowi zki na czas okre lony , np. na okres roku
adna z tych ewentualno ci w tym przypadku nie ma zastosowania: tryb odwołania
zwykłego Skarbnika i PO Skarbnika jest identyczny. Czy zrezygnuje zwykły Skarbik czy PO
Skarbnik – i tak Rada musi go odwoła .
Konsekwencj wprowadzenia tego zapisu b dzie to, e powiedzmy za rok b dziemy
likwidowa ten zapis podejmuj c kolejn uchwał . Po co to Panie Burmistrzu?”
Pan Tadeusz Fra czak
Podzielił w tpliwo ci Pana Przewodnicz cego dotycz ce zapisu PO.
Bo to tak nieładnie wygl da. Przecie tutaj nie ma adnego zagro enia: wymagania i
obowi zki b d takie same i konsekwencje równie b d takie same. Poza tym Pani Tamara
przed chwila wyraziła zgod na kandydowanie.”
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Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza
Powiedział, e zapis PO (pełni cy obowi zki) został wprowadzony do projektu uchwały na
pro b Pani Tamary Sochy – kandydatki na stanowisko Skarbnika Miasta.
Uznaj c argumentacj Radnych Pan Burmistrz w porozumieniu z Pani Tamar Soch
wyraził zgod na rezygnacj z zapisu: PO (pełni cy obowi zki)
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zapytał Pani Tamar Socha :Czy
wyra a zgod na kandydowanie na stanowisko Skarbnika Miasta Sandomierza.
Pani Tamara Socha
Powiedziała:Tak. Wyra am zgod ”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady powiedział:
„Otwieram dyskusj . Czy kto z Pa stwa chciałby si wypowiedzie na temat zgłoszonej
kandydatury lub zada pytanie kandydatce ?”
Pani Tamara Socha
Powiedziała:
„Chciałabym bardzo podzi kowa Panu Burmistrzowi za zaufanie, którym mnie obdarzył.
Postaram si spełni oczekiwania i podoła tej pracy.
Zdaje sobie spraw , e mój poprzednik – Pan Edward Walas – bardzo wysoko podniósł
poprzeczk i ci ko mi b dzie mu dorówna . Ale postaram si .
Najwa niejsze jest dla mnie by nie straci zaufania Pana Burmistrza.”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady – wobec braku dalszych zgłosze – zamkn ł
dyskusj i poprosił o odczytanie projektu uchwały powołuj cej Pani Tamar Socha na
stanowisko Skarbnika Miasta Sandomierza.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta odczytał projekt uchwał w sprawie
powołania Skarbnika Miasta.
Pan Przewodnicz cy przyst puj c do przegłosowania uchwały przypomniał, e głosujemy
projekt uchwały dostarczony w materiałach na sesj i odczytany przez Pana Jacka Dybusa –
Wiceprzewodnicz cego Rady i zapytał Pa stwa Radnych:
Kto 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 – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza stwierdził, e na
dzisiejszej sesji Rada Miasta Sandomierza jednogło nie powołała na wniosek Pana
Burmistrza Pani Tamar Soch na stanowisko Skarbnika Miasta podejmuj c
Uchwał Nr XII/105/2007
w sprawie powołania Skarbnika Miasta
„Pani Magister! W imieniu całej Rady gratuluj , ycz du o sukcesów oraz jak najmniej
problemów.
W imieniu Rady Miasta, równie swoim – dla dobra Miasta i jego Mieszka ców - chc
zadeklarowa , e ze strony Radnych mo e Pani liczy na pomoc i współprac . Wszystkiego
najlepszego”.
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Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta
„Dzi kuj ”
Ad.18

Interpelacje i zapytania

Pan Krzysztof Cie lak
Zapytał: o ew. mo liwo zainstalowania kamer na Osiedlu Baczy skiego.
W zwi zku z powtarzaj cymi si przypadkami chuliga stwa i wandalizmu Radny prosi
o powtórne rozpatrzenie wniosku o monitoring
Pan Krzysztof Kandefer
Prosi ”O pilne uzupełnienie ubytków w drodze asfaltowej na ul. Mokoszy skiej”
Pan Tadeusz Fra czak
Zapytał:
- Kiedy b dzie realizowana inwestycja: ul. Dobkiewicza – boczna ?
- W imieniu kibiców: Co dalej z dru yn Klubu „Wisła” w kontek cie nowo powstałego
Klubu Hutnik Sandomierz ?
Wobec braku dalszych zgłosze w punkcie: Interpelacje i zapytania Pan Janusz Sochacki –
Przewodnicz cy Rady Miasta przeszedł do realizacji kolejnego punktu Porz dku obrad.
Ad.19
Komunikaty Przewodnicz cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy ró ne
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza przedstawił
komunikaty :
1. Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształc cych prosi o finansowe wsparcie,
które umo liwi zorganizowanie przyszłorocznych obchodów 50-ciolecia istnienia szkoły.
2. Zarz d Dróg Powiatowych dzi kuj c za dotychczasow dobr współprac prosi ( w miar
mo liwo ci ) o pomoc w „rozwi zaniu problemu chodników na ulicy eromskiego”
(droga powiatowa)
3. Pismo, w którym Pan prof. dr hab. in .. Stanisław Adamczak – Dziekan Wydziału
Mechatroniki i Budowy Maszyn zwraca si do Pana Janusza Sochackiego
Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza o wyra enie zgody na uczestnictwo
w Komitecie Honorowym w organizowaniu IV Mi dzynarodowego Kongresu pt.
„Obróbka precyzyjna”
Kongres jest organizowany z okazji 190 – lecia powołania Szkoły Akademiczno –
Górniczej w Kielcach.
4. Dost pne s druki – Wnioski do bud etu’2008. – Pro ba o składanie w nieprzekraczalnym
terminie do 15 wrze nia br.
Pani Krystyna Socha – Mieszkanka Sandomierza
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- Pogratulowała Pani Tamarze Socha, „imienniczce” wyboru na Skarbnika Miasta.
- Powiedziała, e z przykro ci wysłuchała opinii na temat zachowania si młodzie y na
Osiedlu Baczy skiego.
„Jako pedagog i wychowawca” oraz „jako matka i babcia” zapytała:
„Gdzie s rodzice tych dzieci? My l , e problem wychowania i opieki nad dzie mi
i młodzie to sprawa przede wszystkim rodziców”.
- Prosi o zainteresowanie si budynkiem „koło PKS – u. To straszny obraz”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział „dwa słowa” na temat
artykułu w przedostatnim Tygodniku Nadwi la skim, który opisywał pobyt dzieci z Omska
w Sandomierzu:
„Przykro mi było jak przeczytałem, e Burmistrz Sandomierza dał A 500 zł.
Panie Burmistrzu nie trzeba było dawa w ogóle.
Dlaczego kto uwa a, e Burmistrz powinien da wi cej – ten wydatek nie był przecie
zaplanowany w bud ecie Miasta.
Je eli kto organizował przyjazd dzieci, to powinien wcze niej zabezpieczy odpowiednie
rodki finansowe.
Znam kulisy i mówi to z pełn odpowiedzialno ci - to była taka improwizacja.
I zamiast podzi kowania za dodatkowe wsparcie w kwocie 500 zł – bo to ładnie, e Pan dał ,
bo tyle Pan miał – opluwa si Pana .
Wniosek na przyszło – nie dawa w ogóle. Zamykam temat.”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
- Zgodził si z Panem Przewodnicz cym, e „Jak kto zaprasza go ci, to powinien by
odpowiedzialny – a nie w ostatniej chwili robi finansowa zrzutk : ten da 300 zł, ten da
500 zł”
- Wyraził ubolewanie, e nie został poinformowany wcze niej o wizycie dzieci z Omska –
tak
wizyt nale ało przygotowa staranniej. (W ubiegłym roku pomagali my- w tym roku nie
było adnego sygnału, e taki przyjazd jest organizowany)
- Stwierdził, e „Nie jest ulubie cem niektórych dziennikarzy, ale „Ja to prze yj . Nale ałoby
jednak oczekiwa wi cej obiektywizmu ze strony dziennikarzy”.
- Podkre lił, e ostatnio Miasto dofinansowało wyjazd dzieci z Sandomierskiego Zespołu
„Flik” do Emmendingen.
„B dziemy dofinansowywa , aby nasze dzieci – równie synowie Pana Ma ka Skorupy
mogły si dobrze rozwija ”.
Pan Maciej Skorupa
Powiedział: „Dzi kujemy. Kocham Pana Panie Burmistrzu.”
Ad. 20
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdzaj c wyczerpanie
Porz dku obrad, podzi kował wszystkim za udział w sesji i ko cz c powiedział:„I tym
optymistycznym akcentem :Kocham Pana , Panie Burmistrzu zamykam XII sesj Rady
Miasta Sandomierza”.
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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
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