Protokół Nr 21
z XXI sesji Rady Miasta Sandomierza
20 maja 2008 roku – Ratusz

Godz. rozpocz cia sesji – 14,00
Godz. zako czenia sesji – 15,45
Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza.
Pan Janusz Sochacki - Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza powitał
wszystkich przybyłych na sesj : Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza wraz
z ze swoimi Zast pcami: Panem Markiem Bronkowskim i Panem Krzysztofem Krzystankiem,
Pani Tamar Soch - Skarbnika Miasta, dyrektorów podległych, współpracuj cych z
Urz dem Miasta jednostek, Mieszka ców Sandomierza, Dziennikarzy 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 Gadawska – Kierownik Urz du Stanu Cywilnego
Pani Ewa Jasi ska – Naczelnik Wydziału Zamówie Publicznych
Pan Grzegorz Cie – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
Pan Robert Kotowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
(jak Zał cznik do Protokołu)
W XXI sesji udział wzi ło udział 19 Radnych Miasta Sandomierza - jak
w zał czonej li cie obecno ci.
Nieobecno usprawiedliwił Pan Marek Chru ciel.
Z dniem 30 kwietnia 2008 roku Pan Marek Hara czyk zło ył rezygnacj z funkcji Radnego
Miasta Sandomierza.
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: ” Pozwol Pa stwo, e powiem par słów na temat
naszego Kolegi - Pana Marcelego Czerwi skiego, który otrzymał szereg wyró nie za
działalno społeczna na polu w dkarskim.
Pozwol sobie w imieniu Pa stwa i swoim zło y Koledze Marcelemu jak najlepsze
yczenia. Gratulujemy i cieszymy si , e w ten sposób reprezentuje Sandomierz i
popularyzuje nasze Miasto. Wszystkiego najlepszego.”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
„Panie Przewodnicz cy, je eli Pa stwo pozwolicie , to ja chciałbym doł czy si równie do
ycze , które Pan Przewodnicz cy rozpocz ł kwiatami.
Chciałbym do tych ycze doł czy list gratulacyjny, bo Krzy Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski to bardzo zaszczytne i wielkie wyró nienie.
Podejrzewam, e nikt z tu obecnych nie posiada takiego odznaczenia. Jeste my dumni, e
otrzymał je za działalno na niwie w dkarstwa Pan Marceli Czerwi ski –
Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza.”
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Pan Marceli Czerwi ski
„Ja chciałbym bardzo, ale to bardzo serdecznie podzi kowa zarówno Kole ankom i
Kolegom z Rady Miasta , którzy ze mn współpracuj oraz mediom, które te zawsze o mnie
pami taj .
Było to dla mnie ogromne wyró nienie, byłem równie bardzo zaskoczony otrzymanym
odznaczeniem.
Oprócz tego otrzymałem od Ministra Sportu – jako jedyny z sze ciotysi cznej Organizacji –
Złot Odznak Za Zasługi Dla Sportu. Był to ogromny zaszczyt dla mnie i dla Miasta , które
reprezentowałem.
Dzi kuj jeszcze raz wszystkim i my l , e s dziuj c w tym roku Mistrzostwa Polski nie
zawiod i jak zwykle b d ubrany, na roboczo, z reklam Sandomierza. Jeszcze raz
serdecznie dzi kuj .”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza :”Dzi kuj pi knie.
Przyst pujemy do realizacji Porz dku obrad sesji.
Materiały Pa stwo otrzymali cie , w materiałach jest Porz dek obrad – do skromny.- S to
praktycznie dwa projekty uchwał:
1. w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2008 rok.
2. w sprawie nabycia nieruchomo ci zabudowanej.
Czy macie Pa stwo lub Pan Burmistrz jakie uwagi? Nie widz . Proponuje przegłosowanie
Porz dku obrad dzisiejszej sesji.
Kto z Pa stwa Radnych jest za takim Porz dkiem obrad jak w Materiałach na sesj prosz o
podniesienie r ki lub mandatu.
Wynik glosowanie: 19 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
Dzi kuj . Stwierdzam , e Rada Miasta jednogło nie przyj ła Porz dek obrad XXI sesji Rady
Miasta zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta Sandomierza.
Przyst pujemy do realizacji Porz dku obrad.”
Ad. 3
Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2008 rok.
„Czy kto z Pa stwa Radnych chce, aby przeczyta projekt uchwały ? O ile nie usłysz
sprzeciwu, nie b dziemy odczytywa . Sprzeciwu nie słysz . Nie czytamy” - stwierdził Pan
Janusz Sochacki i poprosił o opini komisje merytoryczne Rady Miasta:
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów – powiedział, e komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony rodowiska
i Rolnictwa – opinia pozytywna.
Pan Janusz Sochacki zapytał, czy s jakie uwagi, pytania, w tpliwo ci dot.
omawianej uchwały ze strony Pa stwa Radnych, Pana Burmistrza, osób obecnych na sali?
Pan Wojciech Czerwiec
„Panie Burmistrzu ja mam takie pytanie: Sprawa zakupu budynku TP S.A. przewija si
wła ciwie od kilkunastu miesi cy i przez te kilkana cie miesi cy Rada nie otrzymała
adnych informacji uzasadniaj cych ten zakup.
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Nie wiemy jakie Wydziały ma Pan Burmistrz zamiar przenie i co w ogóle ma Pan zamiar
zrobi z tym budynkiem.
Czy zostan przeniesione Wydziały , które s w budynkach Starego Miasta ? Nieoficjalnie
mówi si , e zostanie tam przeniesione Biuro Obsługi Interesanta. Dzi kuj .”
Pan Andrzej Gle
Stwierdził, e szczegóły dotycz ce tego budynku były omawiane na Komisji Bud etu i
Finansów oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony rodowiska i Rolnictwa. ”Je eli
byłby Kolega zainteresowany, to by Pan si dowiedział. Na komisji był Pan Burmistrz, Pan
Naczelnik.”
Pan Maciej Skorupa
„Panie Przewodnicz cy , Wysoka Rado. Kolega z Klubu „Kocham Sandomierz” pytał Pana
Burmistrza o jakie tam rzeczy. To jego sprawa o co pyta .Nie doszukujmy si czego złego.
Radny Miasta Sandomierza ma prawo si zapyta .”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta prosz c o merytoryczn dyskusj
powiedział: ”Chciałem powiedzie , e ja tego prawa Radnego do zadawania pyta nie
ograniczam. Pilnuj jedynie porz dku a ka dy mo e si zapyta o co chce.
Pytam Pa stwa: Kto chce zabra głos, ale merytorycznie prosz .”
Pani Agnieszka Fra czak – Szczepanek
„Chciałam poprosi Pana Burmistrza o udzielenie bardzo rzeczowej odpowiedzi wszystkim
tutaj obecnym: Dlaczego kupujemy ten budynek ?”
Pan Tadeusz Fra czak
„Czy my dyskutujemy o zmianie w bud ecie czy o kupnie nieruchomo ci ?”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta :”Obydwa projekty uchwał wi
si ze
sob , bo nie mo na podj decyzji o kupnie bez zabezpieczenia rodków. Praktycznie cała
sesja po wiecona jest temu tematowi.
Pytam Pa stwa :Czy kto z Pa stwa na temat zakupu i całej otoczki zwi zanej z
finansowaniem, zasiedleniem budynku chciałby zabra głos? Nie widz . Czy kto z
obecnych na sali chciałby zabra głos? Nie widz .
Prosz o zabranie głosu Pana Burmistrza.”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, miedzy innymi, e:
- Stara si informowa o planach, zamierzeniach i strategiach Miasta na bie co – podczas
ka dej sesji Rady Miasta.
- Na temat ew. zakupu budynku Telekomunikacji Polskiej S.A. „rozmawiam ju 5 lat”.
Zaproponowana przez Miasto cena 1 300 000,00 zł nie została przez TP S.A. przyj ta.
Obecnie Telekomunikacja poinformowała Miasto, e ogłosiła przetarg „wychodz c od
kwoty 1 891 000,00 zł”.
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- W dniu jutrzejszym „Udaj si do Telekomunikacji z nadziej przekonania Zarz du TP
S.A., aby „maj c na uwadze Samorz d Sandomierza, jego Mieszka ców, ch dalszej dobrej
współpracy oraz budowanie przyjaznego wizerunku Firmy TP S.A. – 5-ciomilionowy
abonent kojarzony jest z tym wła nie budynkiem - odst pili od przetargu.”
- „Przypominam Pa stwu, i przegrali my proces o Opatowsk 3a i na razie nie wiemy co
b dzie z Opatowsk 1 , gdzie mieszcz si dwa Wydziały Urz du Miasta : Urbanistyka i
Architektura oraz Wydział Techniczno – Inwestycyjny.
Wydział Nadzoru Komunalnego - Rynek 2 – kojarzony jest raczej z zapachem kapusty , a nie
z Urz dem.
Musi by te przeniesione Biuro Obsługi Interesanta – W budynku TP S.A. na parterze s
dobre warunki do stworzenia prawdziwego Biura Obsługi Interesantów.
Na I pi trze jest niewielka sala konferencyjna, gdzie mogły by si odbywa komisje Rady
Miasta.
Chcemy poprawi warunki pracy i podnie standard wiadczonych usług.
- Cena zaproponowana przez TP S.A. nie jest wygórowana ”Dokonywali my własnej oceny
przez rzeczoznawców i wydaje si , e dokonuj c tego zakupu zrobimy dobry interes”.
Pan Janusz Sobolewski
Zapytał: Ile wyniesie ew. koszt remontu tego budynku?
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
„Trudno mi w tej chwili oceni : Nie wiem np. czy uda si uratowa parkiet. To musz
oceni słu by budowlane.”
Wobec braku dalszych zgłosze Pan Przewodnicz cy powiedział: „Zamykam dyskusj i
przyst pujemy do głosowania. Przypominam przeznaczamy rodki na zakup budynku” i
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta zapytał: Kto z Pa stwa Kole anek i
Kolegów Radnych jest za podj ciem przedstawionej uchwały prosz o podniesienie r ki lub
mandatu?
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ” od głosu.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza
dokonała zmian w bud ecie Miasta na 2008 rok podejmuj c jednogło nie
Uchwał Nr XXI /177/2008
w sprawie zmian w bud ecie na 2008 rok.
Ad. 4
Podj cie uchwały w sprawie nabycia nieruchomo ci zabudowanej.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta przyst puj c do realizacji kolejnego
punktu Porz dku obrad zapytał:
„Czy kto chce, aby przeczyta projekt uchwały ? O ile nie usłysz sprzeciwu, nie b dziemy
odczytywa . Sprzeciwu nie słysz . Nie czytamy” - stwierdził Pan Janusz Sochacki i poprosił
o opini komisj merytoryczn Rady Miasta:
Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów – powiedział, e komisja
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
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Pan Andrzej Gle – Przewodnicz cy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony rodowiska
i Rolnictwa – opinia Komisji równie pozytywna.
Pan Janusz Sochacki zapytał, czy s jakie uwagi, pytania, w tpliwo ci dot.
omawianej uchwały.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Poprosił, aby w Uzasadnieniu do uchwały zmieni powierzchnie działki z 515 m kw. na
514,82 m kw. – zgodnie z pow. podan przez TP S.A. w ogłoszeniu.
Wobec braku dalszych zgłosze Pan Przewodnicz cy poddał pod głosowanie w/w uchwał .
Wynik głosowania: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuj cych si ”.
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził, e Rada Miasta Sandomierza
jednogło nie podj ła
Uchwał Nr XXI178//2008
w sprawie nabycia nieruchomo ci zabudowanej
znajduj cej si w Sandomierzu przy Placu Poniatowskiego 1
Ad. 5

Interpelacje i zapytania

Pan Maciej Skorupa
Zapytał:
Czy Pan Marek Bronkowski – Zast pca Burmistrza Sandomierza mo e pełni kilka funkcji w
Mie cie – w tym, mi dzy innymi, inspektora nadzoru budowlanego ?
Pan Jacek Dybus
- Powiedział, e zwykle składa interpelacje w formie pisemnej, ale tym razem „sprawa
wymaga pilnego działania”.
Chodzi o uszkodzenie ulicy Wiosennej: zostały przez wod podmyte płyty i grozi
niebezpiecze stwo tzw. klawiszowania.
Pod płytami jest pustka (kanalizacja) i brak natychmiastowej reakcji mo e doprowadzi do
przykrych nast pstw.
- Poinformował, e w wyniku chuliga skich wybryków uszkodzone zostały znaki drogowe
na ulicy Słowackiego.
„Pomimo mojej interwencji znaki te do dnia dzisiejszego le na parkingu , co nie najlepiej
wiadczy o naszych słu bach.” – Powiedział Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta.
Pan Mirosław Czaja
-Poprosił o utwardzenie cie ki prowadz cej ze Starego Miasta na Giełd : „ cie ka zaczyna
si od ko ca schodków biegn cych od ulicy Browarnej i prowadzi do ulicy wirki i
Wigury.”
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Radny podkre lił , e wielu Mieszka ców Sandomierza korzysta z tego przej cia robi c
zakupy na Giełdzie i poprosił o utwardzenie dró ki „w celu umo liwienia przej cia, co po
deszczach nie zawsze jest mo liwe.”.
Pan Janusz Sobolewski
Stwierdził, e „Była ju mowa o znakach drogowych pionowych, a ja chciałbym powiedzie
o znakach poziomych czyli potocznie tzw. zebrach - wcale ich nie wida .”
Pan Tadeusz Fra czak
- Zapytał: „ Czy jest ju opracowany plan zatykania dziur na drogach miejskich. Mówi to w
kontek cie ulic: Schinzla i Dobkiewicza i tego fragmentu, który ł czy t ulic ze Szpitalem”.
- Poprosił o wykoszenie placu komunalnego przy szpitalu.
- Zaapelował o utwardzenie „Parkingu przy najstarszym bloku przy Szpitalu. Ja wiem , e to
jest teren powiatu, ale prosz o pomoc w tej sprawie.”
Pan Krzysztof Kandefer
- Poparł Koleg Tadeusza Fra czaka:”Nawet zło yłem interpelacj w sprawie ulicy Milberta,
która dochodzi do ulicy Długiej. Ta droga faktycznie jest w fatalnym stanie i je eli kto o
tym nie wie - nara a si na powa ne uszkodzenie pojazdu.
- Poruszył kwesti oznakowania skrzy owania ulic: Milberta – Długa i Miła. Dochodzi tam
do wielu nieporozumie i dezorientacji kierowców.
Pani Mariola St pie
Po raz kolejny zaapelowała o skuteczne działanie w sprawie ulicy Lubelskiej , która jest
drog wojewódzk i od wielu lat jest w „fatalnym stanie”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta podpisał si pod wnioskiem Pani
Marioli St pie , gdy „Przejazd t ulica to naprawd wstyd. Nie ma takiej drugiej ulicy jak
Lubelska – Jest to droga wojewódzka w mie cie bez poboczy, chodników. Panie Burmistrzu
dali my pieni dze na dokumentacj . Deklaracja była, e b dzie to zrobione i my to
pami tamy.”
Pani Agnieszka Fra czak - Szczepanek
Poprosiła o cz stsze kontrole Policji Drogowej na ulicy Słowackiego w zwi zku z
„Wy cigami, jakie urz dzaj sobie młodzi kierowcy.”
Pan Mirosław Czaja
Kontynuuj c spraw poruszon przez Przedmówczyni zaproponował zamontowanie progu
zwalniaj cego.
„Kierowcy rozp dzaj si od dołu Słowackiego pod gór , a s tam przecie dwie szkoły.”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta wobec braku dalszych zgłosze ze
strony Radnych zapytał:”Co si dzieje z programem e- wi tokrzyskie ? Dali my na to w
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poprzednich latach 150 tys. zł , potem chyba jeszcze 15 tys. zł .Efektem miał by
bezprzewodowy internet w Sandomierzu. Bardzo mnie to cieszyło , e w ka dym miejscu
( to co jest powszechne w innych krajach) mo na z laptopem usi
pod parasolem i
korzysta z internetu.”
Pan Przewodnicz cy stwierdził, e innych miastach np. w Ostrowcu postawiono maszty,
a w Sandomierzu przeszkolono tylko pracowników z tematu „co to jest internet?” i zapytał:
Kiedy b dzie Internet bezprzewodowy w Sandomierzu?.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Odpowiadaj c:
- „W sprawie cie ki na targowic :
„Sypni cie piaskiem nie wystarczy. My l , e spróbujemy wygospodarowa pieni dze i po
uzgodnieniu z konserwatorem zabytków zrobi docelowo jaki chodnik.”
- W sprawie e- wi tokrzyskie:
„Z cał pewno ci w ramach tego projektu otrzymali my wi cej sprz tu ni przekazali my
pieni dzy. Prawda jest natomiast to, e wdro enie jest kłopotliwe z uwagi na fakt, e kto kto
opracowywał system niewiele wiedział na temat samorz du. Ale wszystko jest na dobrej
drodze.”
- Do budowy masztu, wokół którego było tyle zamieszania Miasto nie doło yło ani grosza.
„Natomiast w pewnej chwili wszystko zawisło w pró ni, bo operator, który miał to
obsługiwa nie poradził sobie z konkurencj , która w tej bran y jest ogromna.
Pomysł wykorzystania sieci urz du i podł czenia chocia Starówki okazał si ryzykowny z
uwagi na mo liwo wpuszczenia wirusa (np. dla artu, sztuka dla sztuki, z ch ci sprawdzenia
si ) do systemu danych o wszystkich i o wszystkim.”
- W sprawie ulicy Lubelskiej:
„Rozmawiałem z Dyrektorem Wojewódzkiego Zarz du - Panem Płaz , który powiedział, e
droga miała by robiona do 2010 roku, ale plany si zmieniły i jej wykonanie przeło ono na
lata pó niejsze. Ja jestem bezradny.Za beznadziejny stan drogi odpowiada Zarz d
Województwa z Panem Marszałkiem na czele – bo to Oni decyduj o strategii rozwoju dróg
w Województwie wi tokrzyskim.”
- W sprawie siedziby dla Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego:
„Nie było moim zamiarem , jak podała prasa , wznieca konflikty. Sytuacja si zmienia z
minuty na minut , ycie jest dynamiczne. Chc , aby Zwi zkowcy pozostali w tym budynku,
nadal si spotykali. Jest to przede wszystkim ukłon w stron emerytowanych nauczycieli
sandomierskich szkół, w tym równie moich.
Na pozostałe pytania odpowie mój Zast pca – Pan Marek Bronkowski.”
Pan Marek Bronkowski – II Zast pca Burmistrza Sandomierza
Powiedział:
- Na ulicy Słowackiego zostan zamontowane dwa progi zwalniaj ce: jeden na wysoko ci
szkoły „Budowlanki”, druki na wysoko ci bocznego wej cia do Szkoły Nr 4.
- „Je eli chodzi o ulice Milberta, Schinzla i Dobkiewicza , to wszystko zostało
zinwentaryzowane i Firma z Opatowa przyst pi do naprawy dróg. My l , e w ci gu
tygodnia, 2 tygodni wszystko b dzie załatwione.”
- Oznakowanie pionowe na ulicach Dobrej i Długiej zostanie zamontowane w ci gu 2-3 dni.
Zniszczone znaki drogowe z ulicy Słowackiego nie nadaj si do zamontowania – zostały
zamówione nowe.
Równie w ci gu najbli szych 2 tygodni rozpocznie si odnawianie znaków poziomych.
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- W sprawie awarii na ulicy Wiosennej: ”Sygnał dotarł do mnie dopiero dzisiaj. My l , e w
dniu jutrzejszym słu by pojad na Wiosenn i podejmiemy decyzj .”
- W sprawie nadzoru budowlanego: ”Sprawuj nadzór przy budynku na ul. ydowskiej.
Robi to społecznie , w godzinach popołudniowych. Traktuj to jak pomoc dla Miasta.”
Ad. 6
Informacje i komunikaty Przewodnicz cego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy
ró ne.
Pan Marceli Czerwi ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta:
1. Odczytał pismo Klubu Radnych „Kocham Sandomierz” skierowane do Przewodnicz cego
Rady Miasta Sandomierza w sprawie desygnowania Pana Wojciecha Czerwca jako
przedstawiciela Klubu do Komisji Bud etu i Finansów Rady Miasta Sandomierza.
Dotychczasowym przedstawicielem Klubu był Pan Marek Hara czyk, który z dniem
30 kwietnia 2008 roku zło ył rezygnacj z funkcji Radnego Miasta Sandomierza.
2. Poinformował, e Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza działaj c w oparciu o art.
23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o stra ach gminnych powiadomił o popełnieniu
przest pstwa przez Pana Zenona Pa – Mieszka ca Sandomierza w zwi zku z
wykonywaniem czynno ci słu bowych przez funkcjonariuszy Stra y Miejskiej w
Sandomierzu..
Cało dokumentu do wgl du w biurze Rady Miasta.
3. Poinformował, e Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta oraz Pan Marceli
Czerwi ski w dniu 12 maja 2008 roku uczestniczyli w odbiorze prac konserwatorskich na
Cmentarzu Katedralnym i Cmentarzu wi topawelskim.
Protokoły z odbioru do wgl du w biurze Rady Miasta.
4.Poinformował, e O wiadczenia maj tkowe zło yło 19 Radnych Miasta Sandomierza.
5. Poprosił Pa stwa Radnych o odbiór – po sesji Rady – Materiałów na XXII sesj Rady
Miasta , która odb dzie si za tydzie tj. 28 maja 2008 roku o godzinie 14,00 w Ratuszu.
Pani Agnieszka Fra czak - Szczepanek
Poprosiła o „Wygospodarowanie jednego pomieszczenia dla NSZZ „Solidarno ”
Pracowników O wiaty, którzy bł kaj si po ró nych miejscach.”
Pan Wojciech Czerwiec
Podzi kował Panu Burmistrzowi za „Spojrzenie łaskawym okiem na Zwi zek Nauczycieli i
BWA.”
.
Pani Agnieszka Fra czak – Szczepanek
Powiedziała, e odnosi wra enie, e Radni Klubu „Kocham Sandomierz” przypisuj sobie
„zasługi dot. BWA”.
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Pan Jacek Dybus
„Wa ne , e BWA zostaje.”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, mi dzy innymi: „Prosz Pa stwa , ja musz si boryka z ró nymi problemami,
cz sto podejmowa niepopularne decyzje.
I ka dy kto byłby na moim miejscu miałby te same dylematy.
Ja wiem, e jest opozycja w Radzie. S sytuacje, e cała Rada jest przeciwko mnie.
Uwa am, e konstruktywna opozycja wnosi zawsze cos dobrego , zmusza do wysiłku – a ja
ci gle poszukuj nowych, lepszych rozwi za .”
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta Sandomierza powiedział:
„Dzi kuj Panie Burmistrzu. Nie zmienia to jednak faktu, e relacje pomi dzy Samorz dem
powiatowym a miejskim nie s najszcz liwsze i najlepsze.
I nie zmienia to faktu, e jeste my troch pogotowiem ratunkowym.
I nie zmienia to faktu , e jak si le dzieje w instytucjach powiatowych, to winne jest Miasto,
winny jest Burmistrz..
Muzeum nie miało pieni dzy – winny jest Burmistrz, bo nie chce da pieni dzy.
Droga powiatowa - winny Burmistrz.
Sygnalizacja wietlna przy Mickiewicza ( drodze powiatowej ) – winny Burmistrz, bo zrobił
sygnalizacj , ale jej nie dopieszcza, nie pilnuje.
I teraz BWA – powiat nie ma pieni dzy na BWA , a winny jest Burmistrz.
Te relacje pomi dzy samorz dami s chore i wynikaj ze złego usytuowania samorz du
powiatowego, który nie ma pieni dzy. A jak je ma , to daje na swój elektorat na wsi.
I zasadny wydaje si wniosek Pana Jacka Dybusa, aby przekształci Sandomierz (podobnie
jak Tarnobrzeg) w miasto na prawach powiatu.
Wtedy jest jeden wła ciciel dróg, jeden wła ciciel szkół – Po prostu jeden gospodarz.
Czy kto z Pa stwa chciałby zabra głos ? Nie widz .
Jeszcze raz przypominam, e kolejna, XXII sesja Rady Miasta Sandomierza, na któr
Materiały otrzymali cie w dniu dzisiejszym, odb dzie si 28 maja o godzinie 14,00.
Prosz o aktywny udział.”
Ad. 7
Pan Janusz Sochacki – Przewodnicz cy Rady Miasta stwierdził wyczerpanie
Porz dku obrad, podzi kował wszystkim za udział w sesji i zamkn ł XXI sesj Rady Miasta
Sandomierza.
Na tym zako czono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza.
Janusz Sochacki
Przewodnicz cy
Rady Miasta Sandomierza
Protokół sporz dziła:
Jadwiga Rostocka
Inspektor
w Wydziale Organizacyjnym
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