Protokół Nr 7
z VII sesji Rady Miasta Sandomierza
25 kwietnia 2007 roku – Ratusz
Godz. rozpocz cia sesji – 14,00
Godz. zako czenia sesji – 17,00
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, Pana Janusza Sikorskiego – Dyrektora Szpitala,dyrektorów podległych
jednostek PGKiM i PEC, Pani Halin Komenda- Dyrektora 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 Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
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
Pani El bieta Wyka – Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
Pan Albin S kul – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
(Zał cznik nr 2)
W VII sesji udział wzi ło 19 Radnych Rady Miasta Sandomierza - jak
w zał czonej li cie obecno ci (Zał cznik nr 1)
Pan Marek Hara czyk i Pan Janusz Sobolewski – Radni Sandomierza usprawiedliwili swoj
nieobecno
Przewodnicz cy Rady Miasta - Pan Janusz Sochacki na podstawie listy obecno ci
stwierdził, e Rada jest władna podejmowa uchwały oraz przed przyst pieniem do
Przyj cia Porz dku obrad powiedział: ”Jestem Pa stwu winny kilka słów wyja nienia”.
- Głównym, obligatoryjnym tematem na dzisiejszej sesji jest sprawa udzielenia absolutorium
Panu Jerzemu Borowskiemu – Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
Z uwagi na ten element sesji, zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza, Materiały na VII
sesj (Zawiadomienie o sesji, planowany Porz dek obrad sesji wraz z projektami uchwał)
przekazano Pa stwu Radnym na 2 tygodnie przed sesj .
- Natomiast zgodnie z ustaw o samorz dzie, na 7 dni przed sesj , Burmistrz ma prawo
zło y na r ce Przewodnicz cego Rady Miasta, a Przewodnicz cy Rady ma obowi zek
przekazane materiały uj w Porz dku obrad sesji.
- Po przekazaniu Materiałów na sesj „absolutoryjn ” - w tzw. mi dzyczasie - doszły
kolejne tematy zło one w ustawowym terminie jak wy ej, i obowi zkiem Przewodnicz cego
Rady było uj cie ich w Porz dku obrad dzisiejszej sesji.
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Nast pnie Pan Przewodnicz cy – po upewnieniu si , e wszyscy Pa stwo Radni otrzymali
uzupełnion , ostateczn wersj Porz dku obrad dzisiejszej sesji (tekst jednolity)
zapytał o ew. uwagi dot. Porz dku obrad ?
Wobec braku zgłosze Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poddał pod
głosowanie tekst jednolity Porz dku obrad
19 „za”, 0 „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.
Informacja Burmistrza Sandomierza o bie cych sprawach Miasta.
Informacje Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza.
Podj cie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza
absolutorium z tytułu wykonania bud etu na 2006 rok.
6. Podj cie uchwały w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu O rodka
Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
7. Informacja o działalno ci placówek o wiatowych i działaniach edukacyjnych
miejskich jednostek organizacyjnych w 2006 r.
8. Przyj cie Harmonogramu dy uru Radnych Miasta Sandomierza.
9. Podj cie uchwały w sprawie nabycia nieruchomo ci gruntowej.
10. Podj cie uchwały w sprawie wprowadzenia oraz okre lenia opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania
na terenie Sandomierza.
11. Podj cie uchwały w sprawie nawi zania partnerskich stosunków z miastami: Nisko,
Stalowa Wola i Tarnobrzeg.
12. Podj cie uchwały w sprawie nawi zania partnerskich stosunków z miastem Ostróg
na Ukrainie.
13. Podj cie uchwały w sprawie poparcia dla działa maj cych na celu pozyskanie
dofinansowania ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla
przedsi wzi cia pod nazw „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego – etap II”
14. Podj cie uchwały w sprawie poparcia dla działa maj cych na celu pozyskanie
dofinansowania ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla
przedsi wzi cia pod nazw „Budowa centrum sportu i rekreacji w Sandomierzu”
15. Interpelacje i zapytania Radnych.
16. Komunikaty Przewodnicz cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy ró ne.
17. Zamkni cie obrad.

Ad. 3

Informacja Burmistrza Sandomierza o bie cych sprawach Miasta.
Zał cznik Nr 3
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza, mi dzy innymi, poinformował o:
- Prote cie zło onym przez Miasto Sandomierz na postanowienie Zarz du Sejmiku, który
zaliczaj c Sandomierz do najbogatszych gmin województwa wi tokrzyskiego (obok Kielc,
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Poła ca, O arowa) uznał, e przy ew. dofinansowaniu udział własny Sandomierza
wynosiłby 40 % - za w przypadku Gmin „biedniejszych” - jedynie 15 %.
Burmistrz wyraził nadziej , e pismo-protest skierowane w tej sprawie do Marszałka
Województwa wi tokrzyskiego pozwoli na uczciwe i równe traktowanie wszystkich gmin w
Województwie.
- Zmianie organizacji ruchu na Starym Mie cie, które w niedalekiej przyszło ci stanie si ,
miejmy nadziej , wielkim placem budowy ( i wynika z zalece specjalistów z Akademii
Górniczo-Hutniczej).
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. 4

Informacje Przewodnicz cego Rady Miasta Sandomierza.

Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przypomniał, e:
- Działa Komisja Statutowa – Pa stwo Radni mog zgłasza swoje uwagi, propozycje do
zmian w Statucie (Statut Miasta Sandomierza jest na stronie internetowej Miasta oraz
w biurze Rady).
- Nowelizacji wymaga Uchwała w sprawie procedury uchwalania bud etu
(dotychczasowa procedura jest zbyt skomplikowana i obejmuje obszar , który nie le y
w kompetencji Rady).
- O wiadczenia lustracyjne nale y zło y do 4 maja br. osobi cie lub listem poleconym.
- O wiadczenia maj tkowe nale y zło y w Biurze podawczym Urz du do 30 kwietnia
2007 roku (ew. pomoc słu y Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału
Organizacyjnego UM).
Kontynuuj c Pan Przewodnicz cy powiedział, e do Radnych i „do mnie jako
Przewodnicz cego Rady Miasta „ dotarły sygnały od Mieszka ców Starego Miasta, którzy
wyra ali swoje niezadowolenie z :
- Nowej organizacji ruchu na Starym Mie cie, a zwłaszcza ze sposobu
wprowadzenia zmian.
- Wprowadzonych cen za wod .
- Rozwi zania „sprawy goł bi”.
„Sygnały sprowadzaj si do tego, e ludzie oczekuj od nas jako Radnych zdecydowanego
działania: zakazania, zablokowania, odwołania.
Wynika to z pewnej niewiedzy: Burmistrz bowiem ma do du ( a od dwóch kadencji
jeszcze wi ksz ) autonomi i szereg decyzji (zwłaszcza indywidualnych) jest w Jego
wył cznej kompetencji.
Rada mo e ew. wyrazi opini , ale nie ma na wiele decyzji wpływu - dotyczy to np. sprawy
goł bi, czy te ustawienia znaków” - zako czył wypowied Pan Janusz Sochacki –
Przewodnicz cy Rady Miasta.
Ad. 5
Podj cie uchwały w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta Sandomierza
absolutorium z tytułu wykonania bud etu na 2006 roku.
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przypomniał, e wszyscy Pa stwo
Radni:
- Otrzymali Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Sandomierza za rok 2006
- Mieli mo liwo zapoznania si z nast puj cymi dokumentami – do wgl du
w Radzie Miasta:
- Opini RIO o sprawozdaniu z wykonania Bud etu’2006
- Opini Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania bud etu’2006,
- Wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
- Opini RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta podkre lił równie , i
absolutorium dotyczy wył cznie wykonania bud etu, a nie odnosi si do całokształtu
działalno ci Burmistrza . Ocena Burmistrza w innych aspektach jego działalno ci powinna
odbywa si poza procedur absolutoryjn .
Nast pnie Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przyst pił do realizacji
Punktu Porz dku obrad: Podj cie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania bud etu na 2006 roku wg zaproponowanego
scenariusza:
I.
Pan Przewodnicz cy Rady poprosił o wyst pienie Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza
Sandomierza.
Pana Jerzy Borowski – Burmistrza Sandomierza
Powiedział:
Zadłu enie na koniec roku 2006 wynosiło 6 898 132 złote, co stanowiło 11 % dochodów i nie
przekroczyło poziomu okre lonego w Ustawie o Finansach Publicznych.
Szczegółowe dane odno nie wykonania bud etu za rok ubiegły zawarte s w sprawozdaniu,
które Pa stwo otrzymali cie wraz z materiałami na sesje Rady Miasta .
Prosz o podjecie stosownej uchwały”
Ko cz c
wypowiedz Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
powiedział:
„Je eli w minionej kadencji Kogo uraziłem, je eli Kto czuł si ura ony lub obra ony, to
z tego miejsca uroczy cie przepraszam.”
II.
Uchwał Nr 1/2007 VII Składu Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania bud etu Miasta
Sandomierza za 2006 rok – przeczytał Pan Edward Walas – Skarbnik Miasta. (Zał cznik Nr
4)
III.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 kwietnia 2007 roku w
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za 2006 rok –
przedstawił Pan Krzysztof Ni y ski – Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Sandomierza. (Zał cznik Nr 5)
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IV.
Uchwał 27/2007 VII Składu Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z
dnia 12 kwietnia 2007 roku – odczytał Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy
Rady Miasta Sandomierza. (Zał cznik Nr 6)
V.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zapytał:
„Czy kto z Pa stwa Radnych chciałby zabra głos w sprawie wykonania bud et przez
Burmistrza Sandomierza i w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium za
wykonanie bud etu’2006 ?
Czy kto z obecnych na sali chciałby zabra głos ?”
Wobec braku zgłosze Pan Przewodnicz cy zamkn ł dyskusj .
VI.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przypomniał:
- Uchwał w sprawie absolutorium podejmuje Rada w sposób jawny , bezwzgl dn
wi kszo ci głosów ustawowego składu Rady (art. 28a ust.2 u.s.gm.)
„Czyli, aby wniosek przeszedł, za wnioskiem musi głosowa przynajmniej
11 radnych”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zapytał: Kto z Pa stwa Radnych jest za
wnioskiem Komisji Rewizyjnej aby udzieli Panu Jerzemu Borowskiemu – Burmistrzowi
Sandomierza absolutorium z wykonania bud etu za 2006 rok prosz o podniesienie r ki lub
mandatu ?
Wynik głosowania: 16„za”, 0 „przeciw”, 3 osoby „wstrzymały si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e 16 głosami „za” wniosek
o udzielenie Panu Jerzemu Borowskiemu – Burmistrzowi Sandomierza absolutorium z
wykonania bud etu za 2006 rok został przyj ty:
Uchwała Nr VII/61/2007
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza
wykonania bud etu na 2006 rok

absolutorium z

tytułu

Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział:
„Gratuluj Panie Burmistrzu ! Pana praca z realizacji bud etu została oceniona pozytywnie.
Rada zdecydowan wi kszo ci
podj ła decyzj
o udzieleniu Panu Burmistrzowi
absolutorium.”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Podzi kował:
- Pa stwu Radnym za yczliw ocen pracy z realizacji Bud etu za 2006 rok,
- Pracownikom Urz du Miejskiego w Sandomierzu za pomoc w realizacji zada ,
oraz „Tym wszystkim Mieszka com Sandomierza, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy
byli w opozycji – bo to dopingowało mnie do jeszcze lepszej pracy” - powiedział Burmistrz
Sandomierza.
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Ad. 6
Podj cie uchwały w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu O rodka
Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przyst puj c do realizacji kolejnego
punktu Porz dku obrad – uprzedzaj c ew. pytanie – powiedział:
W schemacie organizacyjnym „trzeba dorysowa kresk ” , gdy z ogólnie obowi zuj cych
przepisów o radcach prawnych wynika, e radca prawny powinien by bezpo rednio
podporz dkowany zwierzchnikowi – W tym przypadku Dyrektorowi O rodka Pomocy
Społecznej.
Ze wzgl du na to, e tre uchwały w wi kszo ci stanowi zapisy wprowadzaj ce zmiany w
Statucie, „trudne do uchwycenia” podczas odczytywania tekstu ( s to odr bne punkty
„wyj te z kontekstu” , wymagaj ce
analizy tekstu Statutu – co było zadaniem
merytorycznych komisji) zaproponował, aby nie czyta tekstu uchwały.
„O ile nie usłysz sprzeciwu , nie b dziemy odczytywa projektu uchwały.
Sprzeciwu nie słysz . Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki
Ze wzgl du na to, e tre uchwały w wi kszo ci stanowi zapisy wprowadzaj ce zmiany w
statucie, „trudne do uchwycenia” podczas odczytywania tekstu Pan Przewodnicz cy
zaproponował, aby nie czyta projektu uchwały. ”Je eli nie usłysz sprzeciwu, nie b dziemy
czyta . Sprzeciwu nie słysz ”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta:
Przewodnicz ca Komisji Opieki Zdrowotnej, Ochrony Rodziny i Zdrowia – Pani Mariola
St pie – opinia pozytywna.
Wiceprzewodnicz cy Komisji Praworz dno ci – Pan Krzysztof Cie lak – opinia pozytywna.
Pan Przewodnicz cy zapytał o ew. wnioski, pytania i uwagi dot. powy szej uchwały.
Poproszona o wypowiedz Pani Halina Komenda – Dyrektor O rodka Pomocy Społecznej
zwróciła si do Pa stwa Radnych z pro b
o zaakceptowanie zmian w przedło onym
Statucie.
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 stwierdził podj cie przez Rad Miasta Sandomierza
Uchwały Nr VII/62/2007
w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu O rodka Pomocy Społecznej w
Sandomierzu.
Ad. 7
Informacja o działalno ci placówek o wiatowych i działaniach edukacyjnych
miejskich jednostek organizacyjnych w 2006 r.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza powiedział, e
- Ze wzgl du na obszerno opracowania materiały dot. w/w punktu były do wgl du
w biurze Rady Miasta.
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- Powy sza Informacja była przedstawiona 23 kwietnia 2007 r na posiedzeniu Komisji
Nauki, O wiaty, Kultury i Sportu
Pan Przewodnicz cy Rady zapytał czy ew. kto chciałby zabra głos w sprawie
Informacji?
Wobec braku zgłosze Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady stwierdził, e Rada
Miasta Sandomierza zapoznała si i przyj ła Informacj o działalno ci placówek
o wiatowych i działaniach edukacyjnych miejskich jednostek organizacyjnych w 2006 roku.
Ad. 8

Przyj cie Harmonogramu dy uru Radnych Miasta Sandomierza.

Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przypomniał Pa stwu Radnym:
- Harmonogram dy uru Radnych otrzymali Pa stwo Radni w Materiałach na sesj .
- Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami Radni, aby utrzyma wi ze swoimi wyborcami
powinni pełni dy ury w miejscu i czasie dogodnym dla Mieszka ców – „I takie dy ury s
pełnione”.
- W przypadku, gdy Radny nie mo e pełni dy uru w dniu przewidzianym w
Harmonogramie, mo na dokona zmiany powiadamiaj c o tym biuro Rady Miasta lub
znajduj c „na własn r k ” zast pstwo.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady zapytał :
- Czy s uwagi, wnioski dotycz ce Harmonogramu dy uru Radnych ?- brak zgłosze .
- Kto jest za przyj ciem Harmonogramu 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 17 „za” przyj ła
Harmonogram dy uru Radnych Miasta Sandomierza.
Ad. 9
Podj cie uchwały w sprawie nabycia nieruchomo ci gruntowej.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta:
Pan Andrzej Gle - Przewodnicz cy Komisji poinformował, e Komisja Bud etu i Finansów
zapoznała si z projektem uchwały, za Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony
rodowiska i Rolnictwa zaopiniowała projekt powy szej uchwały pozytywnie.
Przewodnicz cy Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług - Pan Władysław Teter –
opinia pozytywna.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił Pana Jacka Dybusa
o odczytanie projektu uchwały.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta odczytał projekt w sprawie nabycia
nieruchomo ci gruntowej
Pan Przewodnicz cy zapytał

o ew. wnioski, pytania i uwagi dot. powy szej

uchwały.
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 stwierdził podj cie przez Rad Miasta Sandomierza
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Uchwały Nr VII/63/2007
w sprawie nabycia nieruchomo ci gruntowej.
Ad. 10
Podj cie uchwały w sprawie wprowadzenia oraz okre lenia opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania
na terenie Sandomierza.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta:
Pan Andrzej Gle - Przewodnicz cy Komisji poinformował, e Komisja Bud etu i Finansów
zapoznała si z projektem uchwały.
Przewodnicz cy Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług - Pan Władysław Teter –
opinia pozytywna.
Wiceprzewodnicz cy Komisji Praworz dno ci – Pan Krzysztof Cie lak – opinia pozytywna.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział, e ze wzgl du na
obszerno tekstu projektu uchwały (i cz
tabelaryczn ) nie b dziemy czyta tekstu
uchwały. Je eli nie usłysz sprzeciwu - nie b dziemy czyta . Sprzeciwu nie słysz ”.
Pan Marek Bronkowski – Zast pca Burmistrza Sandomierza
- Zgłosił wniosek , aby w cz ci opisowej projektu uchwały skre li stref VII –
pozostawiaj c jedynie VI strefe.
Strefa VII – parking przy ul. Patkowskiego nie b dzie parkingiem płatnym – powiedział
Pan Wiceburmistrz
- Uzasadniaj c potrzeb podj cia powy szej uchwały Pan Marek Bronkowski powiedział, e
nowa organizacja ruchu wymusiła pewn korekt istniej cych stref parkowania – uchwała
precyzuje pewne „niedoci gni cia i niedookre lenia”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział, e Pan Wiceburmistrz
wnosi o to, aby w cz ci drugiej , tabelarycznej skre li pozycj Nr 7 ul.Patkowskiego - cz
opisowa b dzie dotyczyła tylko 6 stref.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza otworzył dyskusj .
Pan Wojciech Czerwiec
- Zapytał dlaczego parking na ulicy ydowskiej ma by wył czony ?
Zdaniem Radnego „ Tam nigdy nie ma miejsc wolnych i parking powinien by płatny, eby
osoby, które przyje d aj do Urz du Skarbowego załatwiały spraw i odje d ały”.
Mówca zło ył Wniosek, aby w § 1 punkt 1 , drugie zdanie wykre li „z wył czeniem zatoki
naprzeciw ulicy ydowskiej”
- Zapytał, gdzie przy Spichlerzu „mo na dopatrzy si deficytu miejsc postojowych ?
(I dlaczego na parkingu gdzie zatrzymuj si tiry nie ma kontenerów i koszy na mieci.
- Powiedział, e projekt nowej organizacji ruchu na Starym Mie cie „nie jest nam znany i
trudno bez tej wiedzy pewne rzeczy opiniowa ”.
- Zapytał: czy na tych wszystkich parkingach b d wyznaczone miejsca dla inwalidów i
abonamentowców? („Co b dzie jak klient b dzie miał abonament, a wszystkie miejsca b d
zaj te ?”)
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Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta:
- Zapytał, czy bezpłatny parking przy Placu 3-go Maja , parking b d cy zapleczem dla
handluj cych (stoj samochody dostawcze, przyczepki itp.) - jest najlepszym rozwi zaniem ?
- Powiedział, e „podpisuje si pod tym co powiedział Pan Wojciech Czerwiec”. – Zupełnym
nieporozumieniem jest bezpłatny parking przed Urz dem Skarbowym –
W miejscu przeznaczonym na parking nie płaci si nic – postawienie samochodu na chodniku
wymaga opłaty.
- Uwa a, e Takie sprawy jak: opłaty parkingowe, zmiany organizacji ruchu – czyli sprawy
budz ce emocje nale ałoby konsultowa z zainteresowanymi Mieszka cami, ze
społeczno ci lokaln („Co wynika nawet z obowi zuj cych przepisów”).
Pozwoliłoby to unikn wielu niepotrzebnych konfliktów – stwierdził Pan Przewodnicz cy
Rady.
Pan Andrzej Fornalski – Mieszkaniec Sandomierza
Powiedział, e :
- Nie rozumie dlaczego mo na wjecha na ulice ydowsk , Długosza, Sokolnickiego, a na
Mały Rynek nie mo na wjecha .
Mówca powiedział, e „Je eli Burmistrz zabroni wjazdu na całym Starym Mie cie, to
jako praworz dny obywatel si podporz dkuje – A teraz czuj si dyskryminowany. Nie
b d straszył. Mo e si spotkamy gdzie indziej. Daj Bo e nie. A Komenda Policji pisze , e
wszystko jest zgodne z przepisami.”.
- „Mieszkam w Sandomierzu 60 lat i ycz temu Miastu jak najlepiej. Nie mam zamiaru
wyje d a , ale moje dzieci wyjechały”.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
- Poinformował, e z dniem 1 maja br. Rynek , ul. Opatowska b d wył czone całkowicie z
ruchu.
- Parking płatny przy ul. Sokolnickiego został zlikwidowany , aby umo liwi parkowanie
Mieszka com Starówki.- „Bo taka jest potrzeba chwili”.
- Powiedział, e w trakcie opracowywania jest dokumentacja, „Która ma zabezpieczy Stare
Miasto przed osuwaniem i osiadaniem – Maj c taka dokumentacj b dziemy mogli ubiega
si o unijne rodki pomocowe”.
- Zaznaczył, e obecne ograniczenia
nale y traktowa jako rozwi zanie czasowe:
”Zobaczymy, czas poka e. Nie chciałbym przes dza jak b dzie za 5-6 lat.
Nale y jednak pami ta , e dzisiaj wszystkie stare- wiekowe Miasta na swoich Starówkach
maj ruch samochodowy wył czony”.
- Uznał wypowiedz Pana Andrzeja Fornalskiego „ e w tym Mie cie nie ma co robi i
dlatego młodzie wyje d a” – za niesprawiedliw i nieprawdziw .
„Jeste my jednym z najlepiej gospodarz cych si miast w Województwie wi tokrzyskim” –
powiedział Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza.
W zwi zku z brakiem dalszych głosów Pan Przewodnicz cy zamkn ł dyskusj i
poddał pod głosowanie
-Wniosek Pana Burmistrza o skre lenie w cz ci opisowej projektu uchwały stref VII –
i pozostawienie jedynie VI stref (str.10 c w Materiałach na sesj ).
pytaj c: ”Kto jest za tym, aby w cz ci opisowej projektu uchwały skre li stref VII –
i pozostawi jedynie VI stref.?”
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Wynik głosowania:17 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj cych si ”.- Wniosek został przyj ty.
- Wniosek Pana Wojciecha Czerwca dot. wykre lenia zapisu w § 1 punkt 1 (str. 10)
„z wył czeniem zatoki naprzeciw Urz du Skarbowego”.
Kto jest za tym, aby wykre li zapis w § 1 punkt 1 „ z wył czeniem zatoki naprzeciw
Urz du Skarbowego” ?
Wynik głosowania: 6 „za”, 2 „przeciw”, 6 „wstrzymuj cych si ”. ”.- Wniosek został przyj ty.
Pan Przewodnicz cy , zgodnie z wynikiem głosowania, poprosił Pa stwa Radnych o
uzupełnienie projektu uchwały o przyj te wnioski i zapytał: Kto jest za podj ciem powy szej
uchwały prosz o podniesienie r ki lub mandatu?
Wynik głosowania: 14 „za”, 2 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził podj cie przez Rad Miasta
Sandomierza
Uchwały Nr VII/64/2007
w sprawie wprowadzenia oraz okre lenia opłat za parkowanie
samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania
na terenie Sandomierza.

pojazdów

Ad.11
Podj cie uchwały w sprawie nawi zania partnerskich stosunków z miastami Nisko,
Stalowa Wola i Tarnobrzeg.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przyst puj c do realizacji kolejnego
punktu Porz dku obrad poprosił Pana Jacka Dybusa o odczytanie projektu uchwały.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie
nawi zania partnerskich stosunków z miastami Nisko, Stalowa Wola i Tarnobrzeg.
Pan Janusz Sochacki poprosił o opinie na temat projektu uchwały komisje merytoryczne
Rady Miasta:
Pan Robert Sobieraj – Przewodnicz cy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i
Promocji – powiedział , e Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Pan Krzysztof Cie lak – Wiceprzewodnicz cy Komisji Praworz dno ci– opinia pozytywna.
Pan Andrzej Majewski – Przewodnicz cy Komisji Nauki, O wiaty, Kultury i Sportu – opinia
pozytywna.
Pan Janusz Sochacki zapytał, czy s jakie uwagi, pytania, w tpliwo ci dot.
omawianej uchwały.
Pan Zbigniew Puławski – Mieszkaniec Sandomierza
Powołuj c si na zapis w projekcie uchwały „na stosunki partnerskie i współpraca ze
społeczno ci lokaln ” poprosił, aby „kto kompetentny ustalił jakie formy tej współpracy,
eby doprowadzi do spotkania organizacji społecznych, Mieszka ców i eby porozmawia
na tym poziomie – i skorzysta z do wiadcze tych Miast w dziedzinie kultury, o wiaty,
sportu.”.
Jako Przewodnicz cy Sandomierskiego Forum Mieszka ców zadeklarował „partycypacj w
tych spotkaniach”.
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, e jako Burmistrz ma za zadanie „my le strategicznie i tworzy warunki do
współpracy”.
„Je eli za kto chce nawi za bli sze kontakty, to inicjatywa nale y do zainteresowanych Burmistrz mo e jedynie słu y ew. rad , pomoc .”
W zwi zku z brakiem dalszych zgłosze Pan Przewodnicz cy poddał pod głosowanie w/w
uchwał .
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził podj cie przez Rad Miasta
Sandomierza
Uchwały Nr VII/65/2007
w sprawie nawi zania partnerskich stosunków z miastami: Nisko, Stalowa Wola
i Tarnobrzeg.
Ad. 12
Podj cie uchwały w sprawie nawi zania partnerskich stosunków z miastem Ostróg
na Ukrainie
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przyst puj c do realizacji kolejnego
punktu Porz dku obrad poprosił Pana Jacka Dybusa o odczytanie projektu uchwały.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie
nawi zania partnerskich stosunków z miastem Ostróg na Ukrainie.
Pan Janusz Sochacki poprosił o opinie na temat projektu uchwały komisje merytoryczne
Rady Miasta:
Pan Robert Sobieraj – Przewodnicz cy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i
Promocji – powiedział , e komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Pan Krzysztof Cie lak – Wiceprzewodnicz cy Komisji Praworz dno ci– opinia pozytywna.
Pan Andrzej Majewski – Przewodnicz cy Komisji Nauki, O wiaty, Kultury i Sportu – opinia
pozytywna.
Pan Janusz Sochacki zapytał, czy s jakie uwagi, pytania, w tpliwo ci dot.
omawianej uchwały.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza zaprosił do dyskusji.
Pan Marceli Czerwi ski
Powiedział, e upływa 10 lat od nawi zania współpracy z Ostrogiem na Ukrainie i
przypomniał, e inicjatorem , „jednym z pierwszych”, był nie yj cy ju Pan Ryszard Kot –
„i Jego zasługi na tym polu trudno przeceni ”.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Wspominaj c powiedział:
- Pan Ryszard Kot był ogromnym entuzjast tej współpracy – „My l , e je eli nas w tej
chwili ogl da, to jest zadowolony z tej uchwały”.
- W ród osób, które były pionierami nawi zywania kontaktów z Ostrogiem był równie
Radny Pan Jacek Dybus i wielu Radnych poprzednich kadencji.

11

- „W poniedziałek i wtorek byłem na grupie roboczej niemiecko-polskiej – Tam równie
szczególnie cenna i mile widziana jest współpraca z przedstawicielami narodów nie
nale cych do Unii Europejskiej.
Tak jak partnerstwo z Emmendingen zaowocowało przyj ciem Polski do Unii Europejskiej
– o czym na spotkaniach z Niemcami mówił obecny Przewodnicz cy Rady , wówczas
Wicewojewoda Tarnobrzeski – Pan Janusz Sochacki.”
-Podkre lił, e taka współpraca jest nie do przecenienia – Głos społeczno ci lokalnych jest
wa ny - to niew tpliwie pó niej ułatwia kontakty politykom.
W zwi zku z brakiem dalszych zgłosze Pan Przewodnicz cy poddał pod głosowanie w/w
uchwał .
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził podj cie przez Rad Miasta
Sandomierza
Uchwały Nr VII/66/2007
w sprawie nawi zania partnerskich stosunków z miastem Ostróg na Ukrainie
oraz powiedział: „Panie Burmistrzu my my zrobili swoje. Prosz , aby Pan t uchwał
sformalizował podpisuj c porozumienie”.
Ad. 13
Podj cie uchwały w sprawie poparcia dla działa maj cych na celu pozyskanie
dofinansowania ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla
przedsi wzi cia pod nazw „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego – etap II”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział, e projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem Pa stwo Radni otrzymali w Materiałach na sesj .
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta przeczytał projekt uchwały.
Pan Przewodnicz cy poprosił o opini komisje merytoryczne Rady Miasta:
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów – powiedział , e Komisja
Budzetu i Finansów zapoznała si z projektem uchwały.
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony rodowiska
i Rolnictwa – opinia pozytywna.
Pan Robert Sobieraj – Przewodnicz cy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i
Promocji – opinia pozytywna.
Pan Andrzej Majewski – Przewodnicz cy Komisji Nauki , O wiaty, Kultury i Sportu –
o wiadczył, e Komisja zaopiniowała projekt powy szej uchwały pozytywnie.
Pan Janusz Sochacki zapytał, czy s jakie uwagi, pytania, w tpliwo ci dot. omawianej
uchwały i zaprosił do dyskusji.
Pan Tadeusz Fra czak
Zapytał: Czy podj cie tej uchwały daje gwarancj , e te rodki otrzymamy?
„Dlaczego o to pytam? Bo, gdy analizowali my wst pnie projekt tej uchwały, to był zapis,
który mówił, e w razie niepowodzenia wycofa si z desygnowania rodków bud etowych.
Jednak s to ogromne pieni dze, które trzeba b dzie w bud ecie zapewni ”.
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Pan Andrzej Fornalski – Mieszkaniec Sandomierza
Powiedział:
„Co z tym Bulwarem. Tyle pieni dzy pójdzie w błoto. I co my z tego b dziemy mieli jako
społecze stwo i Sandomierz w ogóle.
Nie wiem czy jest sens co robi – kiedy niczego nie było i procesja szła.
Stadion – kto b dzie grał ?- pieni dze wyrzucone w błoto.
Wszyscy zgodnie podnosz r ce.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział:
„ Radni cz sto podnosz
r ce bez obaw, gdy dany temat był starannie, wnikliwie
omówiony, przedyskutowany, wyja niony na poszczególnych komisjach.
O ile 3-4 komisje pracowały chocia by nad w/w tematem, to prawie wszystkie pytania
zostały ju zadane i Radni maj mniej w tpliwo ci i z reguły głosowanie jest formalno ci ”.
Pan Zbigniew Puławski – Mieszkaniec Sandomierza
Powiedział, e
- Cieszy si , e b dzie Park, i e Bulwar Piłsudskiego b dzie zasługiwał na tak godn
nazw .
- Martwi si II etapem Piszczeli - „Nie ma dokładnych informacji na czym b dzie polegał”Zdaniem mówcy zostanie zniszczony strumyk Piszczelka, a ju zniszczono niepotrzebnie
wiele drzew.
- Przestrzega - „Oprotestujemy II etap: Piszczeli na miar małej Rospudy. Wi c przemy lcie
to sobie. To co si stało z Piszczelami, to jest chybiony , nietrafiony, zły pomysł.
Nie wiem na jakiej zasadzie dostaje si tak du e pieni dze na tak nieprzemy lane projekty.
Chyba na zasadzie znajomo ci i układów”- zako czył wypowiedz Pan Zbigniew Puławski..
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady powiedział:
- O ile Pan Burmistrz ma takie układy, e w ich wyniku do Miasta przychodz pieni dze,
to niech nadal z nich korzysta – s to bowiem układy przynosz ce chwał .
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
- Odpowiadaj c Panu Tadeuszowi Fra czakowi powiedział, e
Ta uchwała jest dopiero przepustk - bez niej bowiem zło ona fiszka zostanie odrzucona.
Natomiast, dopiero w jesieni zostan zło one konkretne projekty i zapadnie decyzja o ich
ew. zakwalifikowaniu.
- Odpowiadaj c Panu Zbigniewowi Puławskiemu:
„Je eli chodzi o II etap Piszczeli”, to planowana jest cie ka ł cz ca Bulwar Piłsudskiego
z Nowym Miastem – aby mo na było drog rekreacyjno - spacerow doj do terenu
Nadwi la skiego.
Ma Pan prawo protestowa – ale prosz wzi pod uwag , aby protestuj c nie działał Pan na
szkod Sandomierza.”
Wobec braku dalszych zgłosze w dyskusji Pan Janusz Sochacki o wiadczył,
e „Projekt uchwały mamy przed sob ” i zapytał : Kto jest za podj ciem przedstawionej
uchwały prosz o podniesienie r ki lub mandatu?
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała si ” od głosu.
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Pan Janusz Sochacki stwierdził podj cie przez Rad Miasta Sandomierza
Uchwały Nr VII/67/2007
w sprawie poparcia dla działa maj cych na celu pozyskanie dofinansowania ze
rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla przedsi wzi cia pod
nazw „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – etap II”
Ad. 14
Podj cie uchwały w sprawie poparcia dla działa maj cych na celu pozyskanie
dofinansowania ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla
przedsi wzi cia pod nazw „Budowa centrum sportu i rekreacji w Sandomierzu”
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta przeczytał projekt uchwały.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta poprosił o opini komisje merytoryczne
Rady Miasta:
Pan Przewodnicz cy poprosił o opinie komisje merytoryczne Rady Miasta:
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów – powiedział , e Komisja
zapoznała si z projektem uchwały.
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony rodowiska
i Rolnictwa – opinia pozytywna.
Pan Robert Sobieraj – Przewodnicz cy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i
Promocji – opinia pozytywna.
Pan Andrzej Majewski – Przewodnicz cy Komisji Nauki , O wiaty, Kultury i Sportu –
o wiadczył, e Komisja zaopiniowała projekt powy szej uchwały pozytywnie.
Pan Janusz Sochacki zapytał, czy s jakie uwagi, pytania, w tpliwo ci dot. omawianej
uchwały i zaprosił do dyskusji.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, e „nie chciałby wybiega daleko w przyszło ”, ale głównie chodzi o baz
sportow wraz zapleczem – aby tamte tereny miały boiska sportowe, elementy rekreacji dla
dzieci i młodzie y - przewidywana jest modernizacja basenu przy Portowej z mo liwo ci
cz ciowego zadaszenia, aby mo na było z niego korzysta od czerwca do
Wobec braku dalszych zgłosze w dyskusji Pan Janusz Sochacki o wiadczył,
e „Projekt uchwały mamy przed sob ” i zapytał : Kto jest za podj ciem przedstawionej
uchwały prosz o podniesienie r ki lub mandatu?
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki stwierdził podj cie przez Rad Miasta Sandomierza
Uchwały Nr VII/68/2007
w sprawie poparcia dla działa maj cych na celu pozyskanie dofinansowania ze
rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla przedsi wzi cia pod
nazw „Budowa centrum sportu i rekreacji w Sandomierzu”
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Ad.15
Interpelacje i zapytania Radnych
Pan Robert Sobieraj
Poprosił, aby Pan Burmistrz podj ł starania, które umo liwiłyby Mieszka com Miasta odbiór
paszportów w Sandomierzu.
Pan Tadeusz Fra czak
Powiedział, e chciałby si podzieli pewn w tpliwo ci dot. głosowania Wniosku Pana
Wojciecha Czerwca w uchwale o parkowaniu na terenie Miasta, podj tej na dzisiejszej sesji.
Radny uwa a , e dokonuj c zmiany w § 1 punkt 1 został wykre lony tekst zaczynaj cy si
od słów :”z wył czeniem zatoki” - taki zapis powodowałby wył czenie nie tylko zatoki
naprzeciwko Urz du Skarbowego , ale równie pozostałe dwa człony.
Radny nie wyklucza , e si myli, ale prosi o sprawdzenie zapisu z ta my.
Pani Agnieszka Fra czak
Prosi o:
- W imieniu Mieszka ców ulicy Tadeusza Króla o interwencj , która spowodowałaby
ogrodzenie posesji po byłej kotłowni i doprowadzenie terenu do porz dku (mo e rozmowa z
wła cicielem – Panem Sałat )
Radna stwierdziła, e „dziej si tam codziennie bardzo złe rzeczy (Stra Miejska i Policja
interweniuj tam prawie codziennie)”.
- Interwencj w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu w sprawie umieszczenia koszy na
mieci przy ul. Mickiewicza, Koseły, Armii Krajowej, Staromiejskiej i Salve Regina oraz
uporz dkowania tych ulic po zimie (piasek, mieci).
- Interwencj w Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie zainstalowania
hu tawek na placu zabaw przy ul. Króla 1 i Króla 4 oraz uporz dkowanie tego terenu przez
Sandomiersk Spółdzielni .
Pan Krzysztof Kandefer
- Wnioskuje o zamontowanie na ulicy Nowej progów zwalniaj cych zdemontowanych po
remoncie tej ulicy ( teraz droga jest niebezpieczna).
- Dzi kuje Włodarzom Miasta i PGKiM w Sandomierzu za wł czenie ul. Mokoszy skiej
do Miasta, za wyci cie drzew.
- Prosi o zrobienie Placu Zabaw dla dzieci na Mokoszynie – „Bardzo byłby potrzebny”
Pani Mariola St pie
Prosi
- Podobnie jak Pan Krzysztof Kandefer równie o wybudowanie placu zabaw przy ul.
Mokoszy skiej.
- O wypełnienie ankiet, które „pozwoliła sobie rozda Pa stwu Radnym” dot. tworzenia
strategii ( pro ba o wypełnienie do 20 maja)
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Pan Krzysztof Cie lak
Prosi o interwencj w Komendzie Powiatowej Policji w Sandomierzu w sprawie ustawienia
patrolu Policji „przed mostem lub za mostem” - szczególnie w godzinach szczytu i w dni
targowe.
Pan Tadeusz Fra czak
Prosi o:
- Zainteresowanie si kurhanem Salve Regina - chodzi o figurk , która na tym kurhanie si
znajduje.
- Rozwi zanie sprawy przydziału lokalu (Opatowska 20) dla Pa stwa Krzesimowskich
„ w taki sposób, eby obie strony były zadowolone i eby sprawa nie zako czyła si
rozbiciem namiotu na Rynku przez Pa stwa Krzesimowskich .Bo do takiej sytuacji mo e
doj , bo ci Pa stwo s zdesperowani”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta powiedział, e wszyscy Pa stwo
Radni otrzymaj odpowiedzi na pi mie.
Odpowiadaj c Panu Tadeuszowi Fra czakowi na temat podj tej uchwały o parkingach
stwierdził, e zgodnie z przepisami, reasumpcj uchwały mo na dokona dopiero na
nast pnej sesji.
Je eli zostanie stwierdzone, e głosuj c wniosek, wykre lono o jedno słowo za du o, to na
kolejnej sesji dokonana zostanie korekta uchwały – powiedział Przewodnicz cy Rady.
Ad.16

Komunikaty Przewodnicz cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy ró ne

Mieszkanka Sandomierza
- Pogratulowała Panu Burmistrzowi udzielenia absolutorium oraz zaszczytu pełnienia tej
funkcji II kadencj .
- Powiedziała, e „du o zostało w Sandomierzu zrobione: wyremontowano szkoły , mamy
pi kny basen, buduje si stadion i robi si wiele, wiele rzeczy. Tyle lat pracy i efekty wida .
Jestem z Sandomierza i nie wyjad ”.
- Uwa a , e nie do wystarczaj co dba si o ochron rodowiska – Jako mieszkanka Nowego
Osiedla w imieniu Mieszka ców bloku, protestuje przeciwko trzymaniu psów w blokach „Bo my Mieszka cy bloku jeste my jednym mierdz cym szambem. Nie mo na przej
chodnikiem (brudno, psie kupy)” – powiedziała Pani i poprosiła o wydanie zakazu
trzymania psów w blokach.
Pan Andrzej Fornalski – Mieszkaniec Sandomierza
Zapytał, czy uchwała o parkingach podj ta na dzisiejszej sesji ma zwi zek z ograniczeniem
ruchu na Starym Mie cie?
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady powiedział;
„ Bezpo redni - nie, po redni – tak.
Radni wyznaczyli miejsca parkingowe ( i gdzie b dzie si za parking płaci ).
Natomiast , gdzie b dzie znak drogowy: np. zakaz wjazdu, zakaz ruchu, skr tu w prawo,
w lewo jest wył cznie decyzj Burmistrza.”
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Pan Andrzej Fornalski
Powiedział: ”Ja to mog zaskar y ”.
Pan Przewodnicz cy odpowiedział:
„Mo e Pan zaskar y ka d decyzj Burmistrza.
Natomiast prosz mie wiadomo , e Burmistrz w tego typu decyzjach nie wydaje decyzji
w rozumieniu KPA.
Nie wydaje decyzji, aby posprz ta
ulic , wyci kawałek drzewa lub postawi znak
drogowy – Jest to bie ce gospodarowanie, zarz dzanie Miastem.
I jest to w kompetencji Burmistrza.”
Pan Andrzej Fornalski
Zapytał: ”To odwołanie do Pana Boga?”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przypomniał, e demokracja polega na
tym, e szereg własnych uprawnie przekazujemy komu na 4 lata i po 4 latach go
oceniamy.
”Raz na 4 lata ma Pan kartk , długopis i mo e si Pan wypowiedzie ”.
Pani Małgorzata Kuter – Mieszkanka Sandomierza
Zapytała Pana Burmistrza: Ile w Sandomierzu wynosi bezrobocie i ile osób wyjechało z
Sandomierza ?
Pan Zbigniew Puławski - Mieszkaniec Sandomierza
- Powiedział ,aby Radni zajrzeli na stron internetow Miasta pod hasło - „Miejski Szkolny
Zwi zek Sportowy” - „Od roku tam nie ma adnych informacji” – stwierdził mówca.
- Zapytał, co z SKS – „Czy istnieje , czy b dzie istniał ?
- Zauwa ył, e kwiecie jest Miesi cem Pami ci Narodowej – „ Ja nie słyszałem , eby działo
si cokolwiek. Sandomierz powinien pami ta o poprzednikach – Jest co prawda wystawa w
Muzeum Ruchu Ludowego , ale przywieziona gotowa” i przypomniał o roli nauczycieli
(którzy teraz zajmuj si strajkiem).
- Zapytał: Co z kultur w Sandomierzu i co si oferuje turystom ?
- Poddał krytyce lokaln pras i media:” Telewizja Kielce – to enada”.
Pani Krystyna Socha – Przewodnicz ca ZNP - Oddział Sandomierz.
Powiedziała, e:
- Trudno mie za złe nauczycielom, e strajkuj „upominaj c si o swoje”.
- Ka dego roku w Miesi cu Pami ci Narodowej nauczyciele składaj kwiaty pod pomnikiem
kolegów poległych w czasie wojny.
- Nie wyobra a sobie nauczyciela historii, wychowawcy, który „ nie poruszyłby sprawy
Pami ci Narodowej?”
- Zaj cia sportowe s organizowane w szkołach przez 5 dni w tygodniu ( „Mam wnuczka
w 4-tej klasie, który ucz szcza na takie zaj cia”)
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- Przył cza si do pro by Pana Krzysztofa Kandefera - Plac zabaw przy ul. Mokoszy skiej
jest bardzo potrzebny.(I był obietnic przedwyborcz ).
Pani Ryszarda Krzesimowska–Paralusz – Mieszkanka Sandomierza
Zapytała:”Kiedy Pan Burmistrz w mojej sprawie podejmie decyzj ?”
Pan Ryszard Bargiel – Mieszkaniec Sandomierza
Powiedział:
- W imieniu handluj cych na Starym Mie cie prosi o zmian decyzji dot. godzin, w których
mog wje d a na Stare Miasto samochody dostawcze.
- „Du a mieciara , która wje d a nie niszczy Starówki, a samochód dostawczy niszczy”.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział:
- Informacja o wysoko ci bezrobocia i wyjazdach Mieszka ców Sandomierza jest
zamieszczona w Biuletynie Informacyjnym Województwa.
- Nie zgadza si z opini Pana Zbigniewa Puławskiego na temat ycia kulturalnego w
Sandomierzu. Zdaniem Pana Burmistrza przedstawiona oferta pozwala na zaspokojenie
oczekiwa odbiorców.
„Koncert w Lapidarium – nagło nienie na całe Miasto – Było 60 osób (a mogło by 160) –
powiedział Pan Burmistrz.”
Zamykaj c ten punkt Porz dku obrad sesji Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy
Rady
Miasta
powiedział,
e:
- Z wielu wypowiedzi wynika, e to co jest konsultowane, uzgodnione z Mieszka cami, jest
łatwiej przyjmowane przez ludzi – Nawet jak decyzja pocz tkowo jest niepopularna.
Rozwi zania administracyjne, narzucone „zza biurka” – zwykle budz sprzeciw.
„Moja pro ba, sugestia, aby w przypadku spraw, które mog wywoła
konflikty (jak ostatnio np. zmiany opłat, ograniczenia wjazdu ) konsultowa je wcze niej
z Mieszka cami.
Jak Pan Burmistrz b dzie sobie yczył, to ch tnie si wł cz i pomog .
Nikt nie ma monopolu na m dro i tam gdzie jest wiele głów mo na łatwiej wypracowa
consensus”. – powiedział Pan Przewodnicz cy.
Komunikaty:
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza poinformował
zebranych o otrzymanych Zaproszeniach:
1. Stowarzyszenie „Dobrze, e jeste ” i O rodek „Rado
ycia” zapraszaj w dniu
7 maja 2007 roku na dziedziniec „Starego Szpitala” , ul. Opatowska 10 na dzie otwarty
O rodka „Rado
ycia’ oraz obchody Dnia Godno ci Osób
2. Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza zaprasza na uroczysto ci w okazji
70. rocznicy powstania Centralnego Okr gu Przemysłowego pod honorowym patronatem
Pana Lecha Kaczy skiego - Prezydenta RP, które odb d si w Sandomierzu – stolicy COP
– 5 maja 2007 roku.
3. Wójt Gminy Samborzec zaprasza na wi to Kwitn cej Jabłoni.
4. Pan Zenon Pa – Mieszkaniec Sandomierza zwrócił si do Pana Burmistrza o „rozwi zanie
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problemu natury organizacyjnej przed sezonem turystycznym (-Do wiadomo ci - Rada
Miasta Sandomierza.
Ad. 17
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdzaj c wyczerpanie
Porz dku obrad, podzi kował wszystkim za udział w sesji i zamkn ł VII 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
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