Protokół Nr 47
z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza
31 marca 2010 roku – Ratusz
Godz. rozpoczęcia sesji – 14.00
Godz. zakończenia sesji – 20.10
Sesji przewodniczył Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - otworzył XLVII sesję
Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana Marka Bronkowskiego –
Zastępcę Burmistrza Sandomierza, Pana Cezarego Gradzińskiego - Skarbnika Miasta,
dyrektorów podległych, współpracujących z Urzędem Miasta jednostek, które w dniu
dzisiejszym będą składać Sprawozdania z działalności swoich jednostek, Panią Joannę Gabałę
i Pana Jana Cieża – Przewodniczących Rad Nadzorczych PGKiM i PEC, Pana Zbigniewa
Kotarskiego – Komendanta Policji, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, Pana
Wojciecha Majchera – Rada Nadzorcza Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego
S.A., Pana Marka Kwitka – Posła na Sejm RP, Dyrektora Biura poselskiego Pana Marka
Włosowicza, Przedstawicieli Związków Zawodowych, Mieszkańców Sandomierza,
Dziennikarzy prasy i radia oraz Panie i Panów Radnych.
W sesji uczestniczyli również:
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Pani Barbara Rożek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Pani Halina Komenda – Kierownik Ośrodka Opieki Społecznej
Pan Grzegorz Cież – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
Pani Tamara Socha- Kierownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury
Pani Iwona Głowacka – Dzieciuch – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Pan Marian Zwierzyk – Komendant Straży Miejskiej (jak Załącznik do Protokołu)
W XLVI sesji udział wzięło udział 18 Radnych Rady Miasta Sandomierza - jak w załączonej
liście obecności.
Radni: Pan Krzysztof Kandefer, Pan Krzysztof Niżyński, Pan Janusz Kiciński usprawiedliwili swoją nieobecność.
Przewodniczący Rady Miasta - Pan Tadeusz Frańczak, na podstawie listy obecności
stwierdził, że Rada jest władna podejmować uchwały.
Ad. 2
Wybór sekretarza obrad
Przewodniczący Rady Miasta - Pan Tadeusz Frańczak - poprosił o dokonanie wyboru
sekretarza dzisiejszej sesji Rady Miasta.
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Pan Maciej Skorupa
Zaproponował kandydaturę Pana Roberta Sobieraja.
Radny - Pan Robert Sobieraj - wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad i wobec
braku innych zgłoszeń Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie w/w kandydaturę:
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 1 osoba nie
głosowała.
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Robert Sobieraj został sekretarzem dzisiejszych obrad.
Ad. 3
Przyjęcie Porządku obrad sesji.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – zapytał o ew. uwagi i wnioski do
przedstawionego Porządku obrad XXVI sesji Rady Miasta.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Poprosił o:
- Wprowadzenie do Porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennego - Środowiskowym
Domu Samopomocy w Sandomierzu.
- Przeniesienie rozpatrzenia punktu 16. na początek sesji z uwagi na obecność autora Strategii
promocji Miasta Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta:
- Zaproponował zdjęcie z Porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 5. Przyjęcie protokołu
z XLVI sesji Rady Miasta Sandomierza
- Zapytał: Kto z Państwa radnych jest za w/w wnioskiem ?
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw’, 0 „wstrzymujących się” od głosu.
Pan Przewodniczący stwierdził, że punkt: Przyjęcie protokołu na XLVI sesji Rady Miasta
został zdjęty z Porządku obrad dzisiejszej sesji.
- Poddał pod głosowanie wniosek Pana Burmistrza o przeniesienie rozpatrzenia punktu 16.
w miejsce punktu 5.
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu.
- Punkt 16. został przeniesiony w miejsce punktu 5.
- Poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o wprowadzenie w miejsce punktu 16. Podjęcie
uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/172/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia
16 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w Ośrodku wsparcia dziennego – Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej
w Sandomierzu.
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.
- Projekt uchwały został wprowadzony do Porządku obrad XLVII sesji Rady Miasta
Sandomierza.
Następnie Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poddał pod
głosowanie Porządek obrad uwzględniający wprowadzone zmiany.
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Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził przyjęcie przez Radę
Miasta Porządku obrad jak niżej:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie Porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie Protokołu z XXII sesji Rady Miasta Sandomierza.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Promocji Miasta Sandomierza na lata
2010 – 2013”
6. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym zwalczanie
narkomanii) oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta Sandomierza.
10. Informacja o działalności gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego)
11. Przyjęcie Sprawozdań z działalności komisji stałych i komisji doraźnej Rady Miasta
Sandomierza za 2009 rok.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady
Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
i zatwierdzenia ich składów osobowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2010 rok.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010
Rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
zagospodarowania Przestrzennego osiedla „Salve Regina” wraz z terenami przyległymi na
obszarze Miasta Sandomierz.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/172/2008 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku wsparcia dziennego – Środowiskowym
Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu. (Wniosek Burmistrza
Sandomierza)
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Uchwale Nr XLVI/403/2010 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok. (Wniosek
Burmistrza Sandomierza)
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej (Wniosek Burmistrza
Sandomierza)
20. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.

Ad. 4
Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Sandomierza.
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Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – przypomniał, że:
- „Protokół był i ciągle jest dyskutowany”, „ciągle są do niego jakieś uwagi, ale musimy
sprawę zamknąć”.
- 1 października Rada Miasta próbowała przyjąć Protokół z XXII sesji, ale została przez Radę
Miasta wprowadzona poprawka zgłoszona przez Radnego – Władysława Tetera i „ta
poprawka ciągle jest”.
- Punkt: Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta został zdjęty z Porządku obrad XXV
sesji w dniu 1 października 2008 roku.
- Procedurę przyjęcia protokołu została uzgodniona z Panią Prawnik: przed przyjęciem
protokołu należy, w pierwszej kolejności ”najpierw zdjąć te poprawkę”.
Pani Teresa Prokopowicz – radca prawny
Powiedziała, że:
- Protokół XXII sesji został odesłany do Komisji Praworządności w celu sprawdzenia: czy
protokół został napisany prawidłowo.
- Należy zatem wysłuchać opinii Przewodniczącego Komisji Praworządności.
- Potrzebna jest również opinia Przewodniczącego Rady i protokolanta.
- Następnie ew. poprawka.
Pan Krzysztof Cieślak – Przewodniczący Komisji Praworządności.
Powiedział, że:
- Na posiedzeniu Komisji Praworządności w dniu 16 października 2008 roku Radny – Pan
Władysław Teter – zgłosił, że zapis w protokole jest niezgodny z przebiegiem sesji.
- W dniu 18 listopada 2008 roku, po przesłuchaniu nagrania i odczytaniu fragmentu protokołu
Komisja stwierdziła, że nie ma rozbieżności między zapisem na taśmie, a zapisem
w protokole.
- W dniu dzisiejszym składa wniosek o wycofanie przegłosowanego na wniosek Pana Tetra
zapisu i poddanie pod głosowanie wersji pierwotnej protokołu.
Pani Teresa Prokopowicz - radca prawny
Zapytała: Czy Komisja stwierdziła, że zapis na taśmie jest zgodny z treścią protokołu – ergo:
Czy protokół został sporządzony prawidłowo ?
Pan Krzysztof Cieślak
Powiedział, że prosi o przyjęcie protokołu bez poprawki Pana Władysława Tetra.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, że:
- Jest zaskoczony „tak gładkim” przejściem do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXII
sesji Rady Miasta w sytuacji, gdy:
- Przez półtora roku Rada Miasta, organy ścigania, Burmistrz byli wodzeni za nos przez
Radnego – Pana Tetera.
– Zrobiono pośmiewisko z Rady, a część jej członków poszło bezkrytycznie za ambicjami
Radnego i dała się wciągnąć w prywatną walkę Pana Tetera z Panem Burmistrzem.
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- Pan Władysław Teter, Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek pomawiali Panią, która ten
protokół sporządziła.
- Wywołano burzę w szklance wody, wniosek do Prokuratury złożony przez Władysława
Tetera liczył kilka stron, a chodziło o błahą sprawę możliwą do wyjaśnienia w ciągu kilku
minut.
- Dzisiaj, po półtora roku okazuje się, że nie ma żadnych uwag do protokołu - a podobno było
ich „masę”.
- Pyta: Kto przeprosi Pana Burmistrza i Panią, która projekt protokołu sporządziła?
Pan Krzysztof Cieślak
Powiedział, że:
- Sprawa wynikła i została skierowana do Komisji Praworządności w czasie, gdy Pan Janusz
Sochacki był Przewodniczącym Rady i był również w koalicji z Panem Władysławem
Teterem.
- „Bardzo serdecznie przeprasza” „Pana Burmistrza i Panią Jadzię”.
Pan Jacek Dybus
Powiedział, że;
- Śmieszne jest dyskutowanie nad czymś, co już dawno powinno być załatwione.
- Poza Panem Krzysztofem Cieślakiem nie znajdzie się odważny, aby przeprosić.
Pan Władysław Teter
Powiedział, że:
- Protokół z XXII sesji nie został sporządzony przez cyt. „sześć miesięcy” podczas, gdy inne
protokoły „na bieżąco były redagowane”.
- Miał prawo zgłosić do Prokuratury podejrzenie o sfałszowanie protokołu (chodziło o
sprawdzenie zapisu taśmy).
- Po półtora roku prowadzący prokurator sprawę definitywnie umorzył, „Ale to nie znaczy,
że ja tu nie mam racji”.
- Obecnie sesje są nagrywane w innej formie i „Dlatego dobrze się stało i nie ma tego złego
co by na dobre nie wyszło i dlatego nie czuje się w obowiązku przepraszania (...)”.
Pan Mirosław Czaja
Zgłosił formalny wniosek o zamknięcie dyskusji.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, że przeprasza:
- Za „rzeczy, które działy się podczas, gdy przewodniczył Radzie Miasta Sandomierza”.
- Za to, że Przewodniczący Komisji Praworządności odmówił rozpatrzenia tego tematu.
- Panią Jadwigę Rostocką za Panią Agnieszkę Frańczak – Szczepanek, która publicznie, na
sesji Rady, mówiła o masie nieprawidłowości w projekcie protokołu.
- Pana Burmistrza za „całe to zamieszanie, które spowodowała Rada”, „której jestem
członkiem”.
Pani Jadwiga Rostocka – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
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Zwracając się do Radnej – Pani Agnieszki Frańczak – Szczepanek powiedziała, że:
- Od listopada 2008 roku Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek mówi o „masie
nieprawidłowości” w projekcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta.
- Do dzisiaj, do dnia 31 marca 2010 nie zgłoszono żadnej uwagi, żadnego wniosku
dotyczącego treści tego projektu protokołu (poza oczywiście wnioskiem Radnego W.Tetera)
Pani Agnieszka Frańczak Szczepanek
Powiedziała, że składa formalny wniosek o przyniesienie protokołu z Komisji
Praworządności i „odczytania, że wszyscy radni, którzy słyszeli zgłaszali uwagi, że pewne
rzeczy nie są napisane tak jak trzeba”.
Pan Jacek Dybus
Powiedział, że jest Protokół z Komisji Praworządności, o którym mówi Radna – Pani
Agnieszka Frańczak – Szczepanek.
Pan Marceli Czerwiński
Powiedział, że Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek nie powinna używać słowa „Wszyscy
radni”, tylko „Niektórzy radni”
Pan Mirosław Czaja
Powiedział, że składał formalny wniosek z zamknięcie dyskusji.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że:
- Na Komisji Praworządności, jeżeli były jakieś niezgodności między zapisem na taśmie,
a zapisem w projekcie protokołu, to dotyczyły druku, „niedopisaniu słowa” i dlatego nie
zostały zgłoszone jako poprawki do protokołu.
- Padł wniosek o zamknięcie dyskusji.
Pan Przewodniczący poddał go pod głosowanie w/w wniosek.
W wyniku głosowania: 10 „za”, 5 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”, zamknął dyskusję.
Zapytał: Kto z Państwa – Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem Protokołu z XXII sesji bez
zgłoszonej poprawki proszę o podniesienie ręki lub mandatu.
10 „za”. 1 „przeciw” 6 „wstrzymujących się” od głosu, 1 osoba nie głosowała.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził, że Protokół z XXII sesji
Rady Miasta Sandomierza został przyjęty.

Ad. 5
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Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Promocji Miasta Sandomierza na lata
2010 – 2013”
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o zabranie
głosu Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, tytułem wprowadzenia, między innymi, że:
- Miasto po raz pierwszy przystąpiło do opracowania takiej Strategii.
- O pomoc w opracowaniu poproszono wyspecjalizowaną agendę wyłonioną w wyniku
konkursu.
- Zaproszony na dzisiejszą sesję Autor opracowania przedstawi Strategię oraz odpowie na ew.
pytania.
Pan Piotr Dzik – Lider zespołu pracującego nad Strategią
- Powiedział, między innymi, że jest jedynie współautorem i członkiem zespołu, który
opracował Strategię Promocji Miasta Sandomierza w latach 2011 – 2013.
- Następnie omówił główne założenia zawarte w dokumencie, który Państwo Radni otrzymali
w Materiałach na sesję Rady Miasta (jak Załącznik do Protokołu).
Po prezentacji Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – zaprosił
Państwa Radnych do dyskusji.
Pan Marceli Czerwiński
W związku z wypowiedzią Przedmówcy na temat możliwości wędkowania w „środkowej
Wiśle”
- Przedstawił kalendarz imprez wędkarskich w Sandomierzu i okolicach.
- Przybliżył informację o sędziach wędkarskich skupionych w okolicznych Kołach
Wędkarskich.
Pani Sylwia Rybacka
Powiedziała, między innymi, że:
- Część działań przedstawionych w Strategii jest realizowanych, ale nie zawsze są one spójne.
- Cieszy się, że powstał taki dokument.
- Od kilku lat apeluje o powołanie w Urzędzie Miejskim wydziału, który będzie zajmował się
wyłącznie promocją Sandomierza.
- Powinno być współdziałanie strony publicznej z partnerem prywatnym.
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, między innymi, że:
- Pan Piotr Dzik przyjechał dobrze przygotowany.
- Jako niefachowiec od marketingu z jedną rzeczą się nie zgadza i zapytał: Czy pracując nad
miejscem dla biznesu brano pod uwagę Gęsią Wólkę ?
Pan Piotr Dzik - Lider zespołu pracującego nad Strategią
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Powiedział, że odniesie się do tej wypowiedzi.
Pan Janusz Sobolewski
Powiedział, między innymi, że:
- Gratuluje Panu Burmistrzowi powierzenia opracowania Strategii profesjonalnej firmie.
- Do beczki miodu dorzuca łyżkę dziegciu: Miasto Sandomierz powinno na bieżąco wpływać
na treści umieszczane na stronach internetowych Województwa Świętokrzyskiego, „bo nie
zawsze jest to właściwie redagowane”.
(W w/w sprawie oferuje swoją pomoc)
- Za mały nacisk jest położony na Sandomierz jako centrum kultury.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, że;
- Ma zdanie odrębne od Przedmówców.
- Ma świadomość, że wypowiedź musiała być skondensowana, ale absolutnie nie zgadza się
z zaprezentowaną Strategią, bo „Sandomierz oczekuje więcej”.
- Zaprezentowany dokument oferuje model tzw. krakowski, gdzie na Rynku nie można się
spokojnie napić kawy (głośna muzyka, dorożki itd.).
Mieszkańcy Sandomierza w ¾ utrzymują się z rolnictwa, które jest jedynym lub
dodatkowym źródłem dochodu.
- Władze miasta niewiele mogą zrobić dla promocji turystyki: niewątpliwie najwięcej zrobił
Pan Mirosław Tusznio (bez złotówki od Miasta) i Pan Wojciech Majsak, serial „Ojciec
Mateusz” oraz Victoria Beckham nosząca krzemień pasiasty.
- Dla porównania Pilkington zatrudniający 1000 osób otrzymywał ogromne dotacje „idące
w setki milionów zł”.
- Szansą dla Sandomierza jest specjalizacja: wycieczki młodzieży szkolnej, turystyka
biznesowa (narady, zjazdy firm, instytucji, stowarzyszeń).
- Ludzie do Bałtowa nie przyjeżdżają dla zabytków, tylko, aby się rozerwać (Mc Donald,
Planetarium).
- Mówiąc o zagrożeniach należało wymienić Władze Wojewódzkie, które nie mając własnego
pomysłu na promocję podpinają się i „Ojciec Mateusz” będzie już kręcony w Busku,
Pińczowie, Kielcach.
- Sandomierz wchodzi jako samorząd do wielu organizacji turystycznych, do których płaci
składki (a niewiele z tego jako Miasto ma).
- Nie ma dobrego klimatu dla tego typu działalności i brak świadomości również wśród
radnych: niejedna osoba nie wykazuje entuzjazmu na dźwięk nazwiska Tusznio (jest
z Sandomierza, stworzył firmę, miejsca pracy itd.), a z entuzjazmem wita „obce” markety.
- Z przykrością musi się zgodzić co do jakości restauracji (I jak długo w witrynach na Starym
Mieście będą siedzieć urzędnicy ?)
- Najważniejsze jest zadowolenie Mieszkańców.
- Najlepsza jest konkurencja.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział,
między innymi, że w omawianej Strategii jest:
- To wszystko o czym mówił Przedmówca, nawet McDonald’s usytuowany w okolicach
Giełdy.
- Bałtów - sztandarowy przykład właściwego wykorzystania promocji.
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- Krzemień pasiasty jako swego rodzaju królewski przedmiot – naturalny kamień kojarzący
się z Sandomierzem.
- Również krytyka: Dlaczego „Truskawkowa niedziela”, skoro Sandomierz jabłkami,
morelami i brzoskwiniami stoi.
- Mowa o szansach i zagrożeniach jakie niesie ze sobą serial „Ojciec Mateusz”.
- Przedstawione zjawisko odpływu młodych ludzi z miasta.
Pan Przewodniczący powiedział, że:
- Z większością pomysłów się zgadza – Ale np. widowisko historyczne – rekonstrukcja bitwy
II pułku Legionów – kojarzy się raczej z Pielaszowem, a nie, jak w opracowaniu,
z Wesołówkiem.
- Ma niewielkie uwagi typu: Oczyszczalnia Ścieków jest już w strukturach PGKiM, pewne
nieścisłości dotyczą Kościoła Świętego Jakuba i Zespołu Klasztornego Dominikanów przy
Kościele Św. Jakuba.
- W dziale Profil gospodarczy zostały wymienione różne instytucje, w tym Spółka Paliński,
a pominięto PGKiM i np. zapomniano o dużej sandomierskiej Firmie „Kwasek”.
- Na stronie 41. w dokumencie są wymienione kolory, które powinny być preferowane
z powodów oczywistych: biały, niebieski, czerwony i został dodany brąz jako symbol ziemi,
z uwagą, że nie należy go nadużywać, gdyż jest niebezpieczny. „Dlaczego?”
Pani Sylwia Rybacka
Powiedziała, między innymi, że:
- Przeczytała dokument i z wieloma wątkami zawartymi w nim się nie zgadza, wiele jest
również nieścisłości.
- Łatwiej byłoby wszystkim rozmawiać, gdyby prezentacja nie była wstępem do podjęcia
uchwały przyjmującej ten dokument.
- Z jednej strony Pan Janusz Sochacki jest przeciwnikiem supermarketów, z drugiej promuje
McDonald’s, z którego to Rodzice zabraniają dzieciom korzystać.
- Bałtów powstał z inicjatywy prywatnych przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji co trwało
7 lat (Bo poprzedni Burmistrz nie pozwalał na realizację tego projektu)
Pan Marek Kwitek – Poseł na Sejm RP
Powiedział, między innymi, że:
- Dziękuje Panu Burmistrzowi za inicjatywę przyjęcia Strategii (bo do tej pory takiej nie było)
i za powierzenie jej wykonania profesjonalnej Firmie.
- Dzięki Strategii pewne rzeczy widzi się z perspektywy - co niewątpliwie jest cenne.
- Dotychczas promocja jeżeli była robiona, to w sposób przypadkowy, nie do końca
przemyślany.
- Do realizacji serialu „Ojciec Mateusz” działania promocyjne nie przynosiły oczekiwanego
efektu.
- Dzięki ogromnej oglądalności w/w serialu jako Parlamentarzysta i Sandomierzanin
dostrzega różnice w odbiorze, postrzeganiu Miasta
- Pan prezentujący Strategię przedstawił mocne i słabe strony, zagrożenia i szanse rozwoju
w sposób generalny, które dają podstawy do wprowadzenia profesjonalnej promocji
Sandomierza.
- Dochód z działalności rolniczej i około rolniczej – to jedno, ale należy szukać dodatkowych
obszarów działania i działalność związana z turystyką ma szansę na rozwój.
- Ma nadzieję, że Strategia nie będzie martwym dokumentem.
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Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Dobrze, że taki dokument powstał (i ma nadzieję, że nie wyląduje na półce).
- Pozostają pytania, na które powinno się odpowiedzieć: Co to jest promocja i kto będzie
realizował założenia? (Była kiedyś propozycja utworzenia odrębnego wydziału w UM)
- Obecnie w Urzędzie promocją zajmuje się Pan Dariusz Socha i „to jest za mało”..
- Przedstawiony dokument daje wędkę - rybę „wy musicie sami złapać”.
Kończąc wypowiedź przedstawił historię ogłoszonego konkursu na pamiątkę z Sandomierza
i regulaminu, który wprowadzał pewne ograniczenia (pamiątka „miała się zmieścić w 1
dcm³ ”).
Pan Piotr Dzik – Lider zespołu pracującego nad Strategią
Odnosząc się do wypowiedzi przedmówców powiedział, między innymi:
- Na temat wypromowania imprez miejskich.
- Promocji wyrobów, z których słynął Sandomierz (w tym o sandomierskim chlebie)
- O ewentualnych inwestycjach w Mieście (Sandomierz nie ma do zaoferowania dużych np.
20 ha działek).
- O zarządzaniu siecią (sugeruje wzięcie przykładu z Województwa Małopolskiego)
- Na temat turystyki typu krakowskiego ( jest przeciw).
- O turystyce biznesowej i możliwościach Sandomierza w tym zakresie usług.
- O poprawkach, które należy wprowadzić w omawianym dokumencie.
- O kolorach, które są dobre w odbiorze i niekoniecznie (np. niebieski i brązowy)
- O promocji krzemienia pasiastego i możliwościach jego wykorzystania
- O konkursie na pamiątkę miejską – powinno się dopuścić profesjonalistów, bo dzieci rzadko
projektują dobrze .
Pani D. S.*) – Mieszkanka Sandomierza
Powiedziała, między innymi, że:
- Jest przewodnikiem od 20 lat.
- Daje się zauważyć, że grupy turystów zatrzymują się tylko na kilka godzin, bo nie ma
szerszej bazy noclegowej.
- Sandomierscy przewodnicy bardzo solidnie i z oddaniem pracują.
- Należy wysłać naszych restauratorów na szkolenia i kursy (bo pół godziny czeka się na
herbatę).
Pan Z. P.*) - Mieszkaniec Sandomierza .
Powiedział, między innymi, o:
- Ograniczeniu dostępu turystom do obiektów sakralnych oraz Bramy Opatowskiej i Trasy
Podziemnej.
- Dominikanach, którzy po przybyciu do Sandomierza otworzyli podwoje Kościoła Świętego
Jakuba.

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
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Powiedział, między innymi, że:
- Wszystkie merytoryczne uwagi przyjmuje.
- Jako Burmistrz nie ma wpływu na dostępność obiektów sakralnych.
Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący
Rady Miasta – poprosił o opinie na temat projektu uchwały komisje merytoryczne Rady
Miasta:
Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki
i Promocji Miasta – opinia pozytywna.
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia
pozytywna.
Następnie Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Promocji Miasta Sandomierza na lata 2010 –
2013”
(Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”, 1 osoba nie
głosowała, Radna – Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek nie była obecna podczas
głosowania)
- i stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza
Uchwały Nr XLVII/407/2010
w sprawie przyjęcia „Strategii Promocji Miasta Sandomierza na lata 2010 – 2013”
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – ogłosił 5. minutową przerwę.
Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza
i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji..
Obrady opuścił Radny – Pan Janusz Sobolewski – nieobecność usprawiedliwiona.
Ad. 6
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – z uwagi na chwilową nieobecność
Burmistrza Sandomierza, powiedział, że:
- Państwo Radni otrzymali karnety na mecze piłki nożnej – Pani Prezes Klubu „Wisła”
zaprasza na mecz inauguracyjny rozpoczynający sezon piłkarski rundy wiosennej.
- Ma do przekazania smutną wiadomość – Kolega Radny – Pan Janusz Kiciński przebywa
w szpitalu i Jego stan jest poważny.
Pomimo choroby prosi o pomoc w remoncie chodnika i parkingu przy ulicy Flisaków Świadczy to o dużym zaangażowaniu w sprawy mieszkańców Sandomierza.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Przedstawił:
Informację o bieżących sprawach Miasta w okresie od 24 lutego 2010 roku do 31 marca
2010 roku.
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Wydano 15 Zarządzeń Burmistrza Miasta.
Z zakresu Kontroli i Audytu Wewnętrznego:
1. Przeprowadzono audyt wewnętrzny w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
w Sandomierzu, przedmiotem którego była „Ocena systemu wykorzystania środków
pochodzących z opłat za zezwolenia na handel napojami alkoholowymi”.
2.

Zostały

przeprowadzone

kontrole

problemowe

w

następujących

jednostkach

organizacyjnych Miasta.:
- Sandomierskie Centrum Kultury;
- Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Zostały przeprowadzone kontrole problemowe w zakresie prawidłowości wykorzystania
dotacji udzielonych z budżetu Miasta Sandomierza, dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych.:
- Sandomierski Klub Karate „Kyokushin”
- Ludowy Klub Sportowy w Sandomierzu
Z zakresu Nadzoru Komunalnego:
1. Wykonano remonty cząstkowe dróg po okresie zimowym,
2. Trwają prace zabezpieczenia trasy podziemnej w miejscu na rogu ul. Opatowskiej
i Rynek,
3. Trwają prace związane z usuwaniem zapadliska przy ul. Opatowskiej,
4. Trwają prace związane z budową budynku socjalnego przy ul. Trześniowskiej.
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieżąco.
Z zakresu Techniczno-Inwestycyjnego:
1. Przygotowane zostały dokumenty do przetargu – trwa procedura przetargowa na:
- realizację chodnika w ul. Powiśle
- budowę ulicy Reymonta, Asnyka i Frankowskiego
- przebudowę ul. Mickiewicza 14-20
- opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 777 – ul. Lubelskiej
2. W trakcie opracowania są dokumentacje projektowe na:
- budowę ul. Kochanowskiego i ulic przyległych
- przebudowę ulicy Staromiejskiej
- budowę budynku socjalnego przy ul. Lubelskiej
- budowę przedszkola Nr 5 przy ul. Portowej
3.Podpisana została umowa
- na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Patkowskiego
- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego placu zabaw przy ul. Żółkiewskiego
- opracowanie wielobranżowego projektu placu zabaw „Radosna Szkoła” przy szkole
Podstawowej Nr 4
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- budowę ul. Łukawskiej
Trwają czynności formalno – prawne, przygotowujące kolejne inwestycje planowane do
realizacji w bieżącym roku.
Z zakresu Gospodarki Gruntami:
1. w zakresie obrotu nieruchomościami:
- zawarto 1 umowę notarialną sprzedaży gruntu na rzecz właściciela nieruchomości
przyległej przy ul. Zamiejskiej (127 m²),
- wydano 8 decyzji w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu
w prawo własności,
- wydano 1 decyzję o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd (dot. przedszkola),
2. W zakresie podziałów nieruchomości:
- wydano: 5 decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości na wniosek właścicieli
gruntów, oraz złożono 2 wnioski o wpis nieruchomości Gminy do ksiąg
wieczystych,
4. W zakresie dzierżawy nieruchomości:
- zawarto 2 umowy dzierżawy gruntu,
- wystawiono 70 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierżawę gruntu,
5. W zakresie opłat za użytkowanie wieczyste – wystawiono 924 zawiadomienia
o wysokości opłat.
Z zakresu Wydziału Finansowego:
1. Wydano 19 decyzji w sprawach podatkowych,
2. Wydano 36 postanowień w sprawach podatkowych, przerachowania wpłat, jak również
w sprawach cywilnoprawnych.
3. Wysłano 78 informacji o sposobie zarachowania wpłat.
4. Wystawiono 487 upomnień dot.: podatku rolnego i podatku od nieruchomości rolnej,
5. Wystawiono 132 wezwania przedsądowe o zapłatę zaległości czynszowych dot. lokali
mieszkalnych, oraz dot. dzierżawy gruntu,
6. Wezwano 63 podatników do złożenia deklaracji, informacji, lub korekty podatkowej,
7. Podpisano 1 umowę rozkładającą zaległości czynszowe na raty.
8. Wydano 320 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie figurowaniu w ewidencji podatników
podatku rolnego i od nieruchomości, oraz o niezaleganiu w podatkach,

Z zakresu Edukacji, Kultury i Sportu:
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Kultura
1) 26-28.02.2010 r. – XVI Międzynarodowe Targi Turystyczne w Łodzi” – udział
przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w jednych z największych imprez
targowych o profilu turystycznym w Polsce, pracownicy Urzędu zaprezentowali
bogatą ofertę turystyczną Sandomierza, miejsce: Hala Międzynarodowych Targów
Łódzkich,
2) 4.03.2010 r. – 120. rocznica urodzin Aleksandra Patkowskiego – spotkanie
poświęcone pamięci znanego regionalisty i nauczyciela związanego z Ziemią
Sandomierską z udziałem przedstawicieli miejskich i powiatowych władz
samorządowych, instytucji kultury, organizacji turystycznych, młodzieży szkolnej
i nauczycieli, miejsce: Sala Rycerska Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,
3) 11.03.2010 r. – Sandomierz miasto położone na górze” – prezentacja albumu
zawierającego reprodukcje starych pocztówek, ukazujących unikatowe widoki
Sandomierza; do jego wydania doszło z inicjatywy oraz dzięki wsparciu finansowemu
ze strony władz samorządowych Sandomierza, miejsce: Muzeum Diecezjalne
w Sandomierzu,
4) 20.03.2010 r. – XV Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” – eliminacje regionalne,
do sandomierskiej edycji konkursu przystąpiło 45 młodych wykonawców, którzy
rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych; komisja artystyczna, która oceniała
popisy wokalne występujących zdecydowała, że do dalszego etapu konkursu
zakwalifikowało się 19 osób; miejsce: siedziba Sandomierskiego Centrum Kultury,
5) 27.03.2010 r. – Koncert muzyki rockowej – występ zespołów: „Plateau” i „Sztywny
Pal Azji”, miejsce: klub „Bila,
6) 30.03.2010 r. - „Ceramika ćmielowska I-szej połowy XX wieku” – wernisaż
wystawy ceramiki wyprodukowanej w wytwórni ćmielowskiej; otwarcie wystawy
połączone było z prelekcją pod tytułem: „200 lat fabryki porcelany w Ćmielowie”,
którą poprowadziła starsza kustosz Anna Kwaśnik - Gliwińska z Muzeum
Narodowego w Kielcach, miejsce: Zamek sandomierski.
Sport
1) 20.03.2010 r. – „I Otwarte Mistrzostwa Sandomierza na ergometrze
wioślarskim” - zawody rozegrane zostały na dystansie 1000 m, z podziałem na
kategorie wiekowe i wagowe; zawodnicy zostali nagrodzeni za swe osiągnięcia,
otrzymali puchary, dyplomy okolicznościowe oraz upominki rzeczowe;
nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie: Zbigniew Jurek
i Krystian Jendrycha.
2) 27.03.2010 r, zorganizowany został bieg ulicami Sandomierza w ramach akcji
„Sandomierz biega”. Trasa sandomierskiego biegu rozpoczynała się przy Ratuszu,
a kończyła na bieżni lekkoatletycznej Stadionu Sportowego. Tu bowiem, po biegu
głównym z udziałem młodzieży oraz dorosłych, wystartował bieg dla maluchów na
dystansie 100 m. Wszyscy uczestnicy sandomierskich biegów otrzymali pamiątkowe
medale a dzieci dodatkowo słodkie upominki.
Sporządziła: Izabela Rycombel
Sandomierz, 31.03.2010

Ad 7.
Interpelacje i zapytania radnych.
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Pan Marceli Czerwiński
Powiedział, że
- Było uzgodnione ze Starostą Sandomierskim, że na ulicy Koseły zostanie położony dywanik
(Ta ulica to istny „szwajcarski ser”).
- Nie można dostać się do bloku mieszkalnego i do Przychodni „Rokitek” – Ta ulica wymaga
natychmiastowej naprawy.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, że:
- Nie ma żadnych uzgodnień na w/w temat.
- Starosta ma dopiero przedstawić, które ulice „zechce łaskawie wyremontować”.
Pan Janusz Sochacki
Zapytał, kiedy budynek przy Placu Poniatowskiego 1 zostanie zasiedlony przez urzędników ?
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, że
- Budynek jest w trakcie odbioru przez służby sanitarne i pożarnicze.
- Jeżeli zostaną przekazane stosowne dokumenty, to jeszcze w tym tygodniu będzie można
zacząć przeprowadzkę.
Pan Mirosław Czaja
- Powiedział, że na dzisiejszej sesji była mowa o serialu „Ojciec Mateusz” i jego znaczeniu
dla promocji Miasta.
- Zapytał o dalsze losy tej produkcji: czy będzie nadal kręcony w Sandomierzu i czy były
prowadzone jakieś rozmowy z filmowcami na ten temat ?
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Podobno jest jakieś porozumienie pomiędzy TVP a Zarządem Wojewódzkim, ale nie mamy
na to wpływu i „w to nie wchodzimy”.
- Ktoś nam pozazdrościł i podobno „Ojciec Mateusz” będzie teraz jeździł po całym
Województwie Świętokrzyskim.
- Zapewnił, że „Ojciec Mateusz” z Sandomierza się nie wyprowadza.
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, między innymi, że kilka tygodni temu wystąpił na piśmie o udostępnienie
nagrania z sesji z dnia 24 lutego i do dzisiaj nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
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Powiedział, że;
- Nagranie z sesji jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i można je sobie
odtworzyć.
- Nie będzie się tworzyć dodatkowych dokumentów.
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, że:
- Chętnie zapłaci „za taką usługę”.
- Chodzi o autoryzowane nagranie, na którym jest wszystko i dlatego prosi pracowników
Urzędu Miejskiego.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Jest nagranie w BIP na stronie Miasta i Radny może sobie sam przegrać sesję.
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, że
- Radny jako pracownik banku, w którym mam konto publicznie na sesji „wchodzi do
mojego majątku”.
- Nie chce sobie sam nagrywać.
Pan Jacek Dybus
Powiedział, między innymi, że:
- O serialu „Ojciec Mateusz” należało pomyśleć przy uchwalaniu budżetu, w którym to
powinny „znaleźć pieniądze na wsparcie tej produkcji”.
- Trzeba było spojrzeć profesjonalnie na promocję Miasta.
- W protokole z sesji budżetowej jest na ten temat wszystko napisane.
Pan Wojciech Czerwiec
Zapytał Pana Burmistrza o:
- Przybliżenie projektów dotyczących wsparcia finansowego Muzeum Okręgowego
w Sandomierzu (na wniosek Dyrektora Muzeum).
- Dalsze losy Dworku Patkowskiego, niszczejącego w zastraszającym tempie.
- O remonty cząstkowe ulic.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Dworek Patkowskiego leży w gestii Państwa Radnych, i jako Burmistrz kilka razy
występował ze stosowną uchwałą, ale Radni nie byli w stanie zmierzyć się z tym problemem
- W chwili obecnej obiektem zainteresowany jest Związek Nauczycielstwa Polskiego
i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu.
- Są plany połączenia wyższych uczelni sandomierskich i Kolegium Językowego (które
zgodnie z ustawą może funkcjonować tylko do 2015 roku).
- Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu jest niezwykle zasłużoną placówką dla
Sandomierza i to należy docenić, ale „świat się zmienia”.
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- Jako Burmistrz chce dać szansę Dyrektorowi Muzeum pod warunkiem, że zostanie
przedstawiony „jakiś sensowny projekt” i wsparcie finansowe np. w wysokości 20% zadania
(Miasto nie będzie finansować w 100 % wystaw czy remontu pieców).
- Dyrektor Muzeum powinien pozyskiwać również pieniądze z innych źródeł.
- Ma pomysł na przejęcie w 2013 roku Muzeum, aby instytucja ta mogła w części
„samofinansować się”.
- Odnosząc się do remontu dróg Pan Burmistrz powiedział, że niestety, ale złe warunki
atmosferyczne spowodowały, iż należało niektóre ulice „załatać” , bo trudno było się nimi
poruszać.
Pan Andrzej Majewski
- Zapytał o liczebność klas I-szych w Szkołach Podstawowych.
- Czy nie można zmniejszyć liczby uczniów w klasach?
- Przedstawił wniosek - stanowisko Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie
wniosku Dyrektora Muzeum.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Osobą odpowiedzialną za nabór do szkół i za organizację klas jest Dyrektor Szkoły, który
jest profesjonalistą, wie „jak powinna optymalnie funkcjonować szkoła” (w ramach budżetu,
którym dysponuje).
- Na każdego ucznia przypada tzw. bon organizacyjny .
- Miasto nie będzie zaciągać kredytów, aby dofinansowywać szkoły i wystawy w Muzeum
Okręgowym.
- Wszystkie dane są podawane do publicznej wiadomości – Jeżeli posiedzenie komisji zostaje
zwołane z dnia na dzień, to nie zawsze może w nim uczestniczyć Naczelnik Wydziału.
Pan Władysław Teter
Powiedział, między innymi, że:
- Klasy pierwsze są zbyt liczne, przy 30. dzieciach nauczyciel ma problem z opanowaniem
tak licznej grupy uczniów.
- Poziom wykształcenia będzie decydował, jak w przyszłości poradzi sobie dziecko (a nie
wszystkich rodziców stać na dodatkowe lekcje)
- Inwestycja w dzieci jest najważniejsza.
- „Nie róbmy oszczędności”, bo nie jest prawdą, że brakuje pieniędzy w budżecie.
Pani Sylwia Rybacka
Powiedziała, między innymi, że:
- Jest prawdą, że czasami komisje zwoływane są przysłowiowo „z dnia na dzień” i wówczas
trudno oczekiwać pełnej informacji i wyjaśnienia wątpliwości.
- Przeważnie jednak posiedzenia komisji są zwoływane z tygodniowym wyprzedzeniem i też
nie ma kompetentnych przedstawicieli Urzędu – w konsekwencji na sesji radni dopytują się
i trwają zupełnie niepotrzebne dyskusje.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
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Powiedział, że:
- Prosi, aby posiedzenia komisji odbywały się najwyżej do godziny 16. (A najlepiej
w godzinach pracy Urzędu.
- Nie będzie płacił urzędnikom za godziny nadliczbowe (a już płacił).
- Jeżeli Pan Władysław Teter jest specjalistą od nauki, to „szczęść Boże”.
Pan Władysław Teter
Powiedział, między innymi, że:
- Nie trzeba być specjalistą, aby wiedzieć, że im liczniejsza klasa, tym trudniej dotrzeć do
ucznia.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi, że:
- Obecnie większość Komisji odbywa się w godzinach pracy Urzędu.
- Wraca do postulatu Mieszkańców, aby urzędnicy jeden dzień w tygodniu pracowali dłużej
(np. do godziny 16-tej)
- Pan Burmistrz obiecał, „że się nad tym zastanowi”.
- Można tak zorganizować pracę Urzędu, aby nie wiązało się to z godzinami nadliczbowymi
„tylko trzeba chcieć”.
Pani D. S.*) – Mieszkanka Sandomierza
Powiedziała, między innymi, że:
- Stara się godnie reprezentować Sandomierz: jest przewodnikiem, śpiewa w jednym
z sandomierskich chórów.
- Chciała przedstawić sprawę swojego niepełnosprawnego syna, który mieszkał ze swoją
ciotką, po śmierci której mieszkanie ograbiono, wymontowano urządzenia, itd.
Syn wystąpił o podpisanie umowy najmu na ten lokal mieszkalny, ale dostał decyzję
odmowną.
- Sprawa toczy się drugi rok, „nie wie co się dzieje” i dlaczego.
Na pytanie Radnego – Pana Janusza Sochackiego – Pani D. S.*) powiedziała, że Ona
mieszka w Sandomierzu przy ulicy M.*), a syn przy R.*).
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, że:
- Syn Pani S.*) powinien oddać sprawę do sądu przeciwko Urzędowi.
- Prawdą jest, że kolejka oczekujących na mieszkania komunalne jest długa i niewątpliwie są
osoby w trudniejszej sytuacji mieszkaniowej.
- Bardzo często wnuki są meldowane w mieszkaniu babci, aby po jej śmierci „dziedziczyć”
mieszkanie.
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny Urzędu
Powiedziała, że:
- Jest to rzeczywiście sprawa cywilna.
- Pani D. S.*) przyszła na sesję i „najoględniej rzecz ujmując mówi półprawdy”.
- Prosi, aby Pani D. S.*) nie mówiła o bezprawiu.
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Pani D. S.*) – Mieszkanka Sandomierza
Powiedziała, że jeżeli coś jest niejasne, to ma do wglądu dokumenty.
Pani Sylwia Rybacka
Powiedziała, że:
- Komisja Polityki Mieszkaniowej zajmowała się tą sprawą.
- Komisja wyraża tylko swoją opinię, decyzję podejmuje Burmistrz.
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Przy R.*) mieszka osoba, która ma mieszkanie przy ulicy Ż.*).
- Nie może słuchać tłumaczenia, że nie ma pieniędzy na Muzeum, bo pieniądze z Bramy
Opatowskiej i Trasy Podziemnej są wyjęte spod jakiejkolwiek kontroli.
- Może udzielić informacji obecnemu na sali Komendantowi Policji „da detale”.
- Tą sprawą powinna zająć się Prokuratura, bo „lekką rączką podpisało się umowę”.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń w dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta zamknął
rozpatrzenie punktu 7. porządku obrad XLVII sesji.
Ad. 8
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza:
- Poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbył kilka dyżurów, podczas których
rozmawiał z Mieszkańcami Miasta.
- Skierował do właściwych Adresatów wnioski, zapytania i interpelacje.
- Spotkał się z Panią Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie
organizowanych uroczystości z okazji dwudziestolecia samorządności.
- Materiały dotyczące wykonania budżetu za 2009 rok przekazał Państwu Radnym
w terminie ustawowym.
- Reprezentował Państwa Radnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, gdzie wraz
z Panem Burmistrzem będzie miał przyjemność pracować w powołanej przy PWSZ Radzie
Społecznej.
Ad. 9
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym zwalczanie
narkomanii) oraz Ochrony Przeciwpożarowej na terenie Miasta Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, między
innymi, że:
- Państwo Radni w materiałach na sesję otrzymali materiały dotyczące w/w punktu
(informacja z Prokuratury Rejonowej wpłynęła w terminie późniejszym – jest możliwość
odczytania jej na sesji lub jest do wglądu w biurze Rady Miasta).
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- Jeżeli są jakieś pytania dotyczące przedstawionych Państwu Radnym materiałów to będzie
możliwość zadawania pytań po wystąpieniu Komendanta Policji – Pana Zbigniewa
Kotarskiego.
Pan Zbigniew Kotarski – Komendant Powiatowy Policji
Przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zwalczanie
narkomanii (jak załącznik do protokołu).
Pan Andrzej Gleń
Powiedział, między innymi, że:
- Zdarza się – zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, że obywatel zgłasza przestępstwo
(wykroczenie), a policjant zwraca się do osoby zgłaszającej incydent po nazwisku.
- Tego typu zachowania odstraszają ludzi przed właściwą reakcją na bandytyzm w obawie
przed ewentualnym odwetem.
Pan Zbigniew Kotarski – Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu
Odpowiadając na pytania Państwa Radnych powiedział, między innymi:
- O zwracaniu się przez niektórych policjantów po nazwisku do obywateli, które Jego
zdaniem „jest manierą” (i prosi o podanie konkretnego przypadku, a z pewnością zostanie
przeanalizowany).
- O funkcjonowaniu kamer w Sandomierzu i w innych miastach (w tym o potrzebie
zatrudnienia operatorów - osób uprawnionych do przeglądania nagrań) oraz możliwościach
finansowych Policji w tym zakresie.
- O wspólnych patrolach Policji i Straży Miejskiej – Odbywają się, ale mogło by być ich
więcej.
- O działaniach podejmowanych przez Policję przed i po dużych imprezach sportowych
w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez i mieszkańcom miasta.
- O policyjnych patrolach rowerowych.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, o:
- Przestępczości i możliwościach Policji w jej zwalczaniu .
- Dużych pieniądzach i możliwościach takich służb i instytucji jak CBA, CBS i inne.
- Roli jaką mógł by pełnić w społeczeństwie dzielnicowy (zna ludzi, teren, problemy).
- Zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom, firmom (Kto zapewnia, a kto powinien zapewnić
bezpieczeństwo. Oczekiwania Polaków a stan faktyczny.)
- Firmach ochroniarskich, prywatnych, zmilitaryzowanych, których w Polsce jest – jak się
wydaje – najwięcej na świecie.
Radny podał również przykłady funkcjonowania policji w innych krajach, przykłady
zachowań i pozycji tych służb w społeczeństwie (radio CB w samochodzie nie do
pomyślenia, duże zaufanie do policji).
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi, że:
- Należy jednak podkreślić, że wszelkie badania opinii publicznej na temat funkcjonowania
instytucji w naszym kraju plasują Policję w czołówce instytucji zaufania publicznego.
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- Rozmawia z ludźmi, którzy nie obawiają się, że Policja ich podsłuchuje i uważają, że Policja
jest potrzebna.
- Wydaje się, że nie wszystko zależy od konkretnego Komendanta Policji – tylko od realnych
pieniędzy, którymi dysponuje Policja.
- Z wypowiedzi Pana Komendanta wynikało, że są plany zmodernizowania sieci monitoringu
w Mieście, który niewątpliwie zwiększyłby bezpieczeństwo w Sandomierzu.
- Jakie są oczekiwania Sandomierskiej Policji w tym zakresie ? – zapytał Pan Przewodniczący
Pan Zbigniew Kotarski – Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu
Powiedział, między innymi, że:
- Jest przygotowywany taki Program.
- W tej sprawie wystąpił ze stosownym pismem do Pana Burmistrza i Państwa Radnych,
w grę wchodzą również środki unijne.
- Całkowity koszt przedsięwzięcia, to 60 tys. zł (jako wkład własny).
- Monitoring się sprawdza.
Pan Janusz Sochacki
Zapytał: kto powinien posprzątać po wypadku – stłuczce (radny widział, jak w Niemczech
policjant uprzątnął miotłą miejsce kolizji)
- To są sytuacje dla Policji i Straży Pożarnej codzienne.
Pan Zbigniew Kotarski – Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu
Powiedział, że:
- Po wypadku Straż Pożarna porządkuje teren, Policja może również egzekwować
posprzątanie miejsca zdarzenia od uczestników.
- Z jednej strony Radny – Pan Janusz Sochacki – oczekuje, że Policja będzie strzegła
bezpieczeństwa, a z drugiej strony, aby „zamiatali ulice”.
Janusz Sochacki
Powiedział, że:
- Tak było w Niemczech, „u nas nie ma takiej mentalności”.
- Prawdą jest jednak, że ktoś musi posprzątać np. szkło na jezdni.
Pan Z. P.*) - Mieszkaniec Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Firmy ochroniarskie to jest „zbrojne ramię komunistów”.
- Policjanci w Sandomierzu „wrobili” mówiącego te słowa w wymuszenie pierwszeństwa.
- Obecnie sprawa jest w Ministerstwie Sprawiedliwości.
- Policjant nie potrafił „zinterpretować tej krzyżówki”.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – podziękował Panu Zbigniewowi
Kotarskiemu - Komendantowi Policji za obszerne wyjaśnienia
- Poprosił o wypowiedź Pana Komendanta Straży Pożarnej w Sandomierzu
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Pan Arkadiusz Czajka – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Sandomierzu
Przedstawił informacje (jak załącznik).
W uzupełnieniu powiedział:
- Obowiązkiem Straży Pożarnej jest posprzątanie po wszelkiego rodzaju stłuczkach,
kolizjach.
- Nie słyszał o przypadku, aby nie uprzątnięto terenu po wypadku.
- Na temat możliwości zakupu samochodu ratownictwa wodnego - koszt ok. 650 tys. zł.
- Państwowa Straż Pożarna w Sandomierzu wystąpiła do gmin z terenu powiatu o wsparcie
finansowe na w/w cel.
Pan Marceli Czerwiński
Powiedział, że:
- należy społeczeństwo uświadomić, co można spalać i w jakich terminach (lub porach dnia).
- Uważa problem za bardzo ważny – (są ofiary śmiertelne i duże straty materialne).
Pan Arkadiusz Czajka – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Sandomierzu
Powiedział, ze:
- Dla Straży Pożarnej wypalanie traw, to jest bardzo duży problem.
- W przypadku Ochotniczych Straży Pożarnych jest to spore obciążenie finansowe.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Zwróci się do Rady Miasta o wyrażenie zgody na przekazanie 50 tys. zł na zakup
samochodu ratownictwa wodnego.
- Zgodnie z przyjętą dzisiaj Strategią – to jeżeli „odwracamy się twarzą do Wisły” - to taki
samochód jest niezbędny.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że:
- Jeżeli do Rady Miasta wpłynie wniosek dotyczący dofinansowania zakupu w/w samochodu,
to zostanie on niezwłocznie skierowany do komisji merytorycznej.
- Serdecznie podziękował Panom Komendantom i pozostałym rozmówcom za dyskusję.
- Ogłosił 5. minutową przerwę.
Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza
i przystąpił do realizacji kolejnego punktu Porządku obrad dzisiejszej sesji.
Ad. 10
Informacja o działalności gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego)
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
powiedział, między innymi, że;
- Państwo Radni otrzymali w materiałach na sesję Sprawozdania Spółek prawa handlowego.
- Zaprasza do dyskusji.
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Pan Jacek Dybus
Powiedział, między innymi, że:
- Z uzyskanych informacji wynika, że inwestorzy w większości budują sobie prywatne
kotłownie (np. powstający olbrzymi dom handlowy) Czy jest wykorzystana zatem kotłownia
na Stoczni?
- Z analizy otrzymanych materiałów wynika, że:
- Koszty maleją, zatrudnienie maleje, podatki są mniejsze a cena GJ rośnie.
- Jest coraz mniej odbiorców, koszty materiałów są coraz mniejsze, a zużycie
materiałów, węgla, energii coraz więcej kosztuje.
– Jest to niezrozumiałe dla Radnego.
Pan Leszek Kawiorski – Prezes PEC Spółka z o.o.
Powiedział, między innymi, że:
- Do kotłowni na stoczni w ostatnim okresie zostały przyłączone dwa nowe obiekty.
- Część inwestorów nie jest zainteresowana współpracą, bo mają zaprojektowane kotłownie
gazowe.
- Wzrost kosztów spowodowany jest: drastyczną, 50% podwyżką cen węgla, ceny gazu
i energii elektrycznej.
- W reakcji na powyższe dokonano zmiany taryfy.
Pan Krzysztof Cieślak
Zapytał:
- Czy przygotowując się do kolejnego sezonu – pomimo istniejących zapasów węgla z uwagi
na łagodną zimę – PEC musi zakupić zaplanowaną ilość opału ?
- Czy powyższe powoduje wzrost opłat ?
Pan Leszek Kawiorski – Prezes PEC
Powiedział, między innymi, że:
- PEC ma umowę z Katowickim Holdingiem Węglowym i dostawy odbywają się zgodnie
z ustalonym harmonogramem.
- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Firma ma obowiązek zabezpieczenia
zapasów węgla i opału w wysokości minimum jednomiesięcznego zużycia.
Pan Jacek Dybus
Powiedział, że;
- Z wypowiedzi Pana Prezesa PEC wynika, że będzie podwyżka.
- Czy PEC – podobnie jak PGKiM – ma obowiązek przedstawiać Radzie Miasta ceny ciepła
do akceptacji ?
Pan Leszek Kawiorski – Prezes PEC Spółka z o.o.
Powiedział, że:
- Zgodnie z prawem energetycznym i rozporządzeniem do ustawy, ceny energii cieplnej, gazu
i energii elektrycznej zatwierdza Urząd Energetyki.
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- PEC nie ma obowiązku przedkładania Radzie cen energii cieplnej do akceptacji.
Pan Jacek Dybus
Powiedział, że:
- Prosi, aby w przyszłości materiały przygotowywane przez PGKiM Spółka z o.o. w
Sandomierzu były opracowane na wzór materiałów otrzymanych z PEC.
- Powyższe pozwala na analizę wzrostu opłat, cen, płac z roku na rok (Pytanie do Prezesa
PGKIM - płaca jest podana brutto czy netto ?).
- Będzie to bardzo pomocne przy corocznej analizie opłat - taryf za wodę i ścieki.
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Zapytał o sposób konserwacji rur kanalizacyjnych – i czy w cenie ścieków jest zawarty
koszt tej konserwacji.
- Kiedyś cena wody była wyższa o 50% od ceny ścieków, dzisiaj jest odwrotnie i nie
wiadomo „na jakiej to zasadzie”.
Pan Grzegorz Gawron – Prokurent PGKiM Spółka z o.o.
Powiedział, że:
- Rury kanalizacyjne są czyszczone pod ciśnieniem, bardzo skutecznie (tzw. WUKO).
- Ceny wody i ścieków są uśrednione (inne byłyby w styczniu, inne w lipcu).
- Opłaty za wodę i ścieki kalkulowane są na podstawie rocznych rzeczywistych kosztów
utrzymania i planowanego ew. wzrostu ceny np. energii)
- Koszt oczyszczania ścieków jest wyższy od kosztu dostarczania wody.
Pan Z. P.*)
Powiedział, między innymi, że:
- Nigdy nie odprowadza się tyle samo ścieków, co pobierze się wody.
- Mieszkańcy nie powinny płacić za śnieg zalegający na Starówce, który topniejąc wpływa do
sieci kanalizacyjnej, i dalej do oczyszczalni ścieków.
Pan Grzegorz Gawron – Prokurent PGKiM Spółka z o.o.
Powiedział, między innymi, że:
- Faktycznie trzeba uporządkować sieć deszczową i sprawy odprowadzania wody z posesji
i wiąże się to z opodatkowaniem.
- W Sandomierzu są tylko dwa przypadki opomiarowania ścieków (Firma kupiła urządzenia
pomiarowe na własny koszt).
Pan Janusz Sochacki
Zapytał : Jaka jest obecnie cena GJ ? „Ile ja płacę za 1 GJ?”
Pan Leszek Kawiorski – Prezes PEC Spółka z o.o.
Powiedział, ze:
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- Uśredniony koszt produkcji to 57 zł.
- Jest podział na grupy odbiorców, najniższa cena wynosi 49 zł + 22 % VAT.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – podziękował rozmówcom
i stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza zapoznała się z Informacją o działalności
gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego).
Ad. 11
Przyjęcie Sprawozdań z działalności komisji stałych i komisji doraźnej Rady Miasta
Sandomierza za 2009 rok.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że:
- Państwo Radni otrzymali w materiałach na sesję treść Sprawozdań.
- Proponuje, aby nie odczytywać treści Sprawozdań. – Rada wyraziła zgodę.
- Zapytał o ew wnioski i uwagi dotyczące przedłożonych Sprawozdań.
Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Przewodniczący:
- Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w Sprawozdań.
Wynik głosowania – jednogłośnie: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.
(Radna, Pani Agnieszka Frańczak - nieobecność usprawiedliwiona)
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Sprawozdania z działalności komisji
stałych i komisji doraźnej Rady Miasta Sandomierza za 2009 rok.
Ad. 12
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady
Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
i zatwierdzenia ich składów osobowych
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – powiedział, że projekt
uchwały został przygotowany na wniosek Radnych.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, że:
- Koalicja rządząca wbrew jakimkolwiek zasadom praktycznie na każdej sesji dokonuje
roszad, zmian w komisjach.
- Nigdy tak nie było.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Powiedział, że:
- Radni mają wolną wolę i jest to ich indywidualna decyzja.
- Jeżeli wniosek został przez Radnego złożony, obowiązkiem Przewodniczącego Rady jest
przygotować stosowny projekt uchwały.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza – poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania: 13 „za”, 2 „przeciw’, 1 głos „wstrzymujący się”.
I stwierdził przyjęcie przez Radnych
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Uchwały Nr XLVII/408/2010
zmieniającej uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Miasta
Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
i zatwierdzenia ich składów osobowych.
Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2010 rok.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisję
merytoryczną Rady Miasta:
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że
opinia komisji jest pozytywna.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok i na podstawie wyników głosowania:
16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza
podjęła
Uchwałę Nr XLVII/409/2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
Ad. 14
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010
rok.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisję
merytoryczną Rady Miasta:
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że
komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, że w Uzasadnieniu do uchwały w wyrażeniu „w miesiącu marcu” należy skreślić
„miesiącu”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, że wyraża zgodę (autopoprawka), ale wyrażenie jest prawidłowe.
Pan Z. P.*) - mieszkaniec Sandomierza
Powiedział, że w przypadku poprawki do projektu uchwały zmianę należy odczytać, aby była
zrozumiała dla wszystkich.
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w
sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok i na podstawie wyników głosowania: 16 „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła
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Uchwałę Nr XLVII/410/2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.
Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
zagospodarowania Przestrzennego osiedla „Salve Regina” wraz z terenami przyległymi
na obszarze Miasta Sandomierz.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisję
merytoryczną Rady Miasta:
- Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony, Środowiska i Rolnictwa – Przewodniczący
Komisji Pan Andrzej Gleń – opinia pozytywna.
Pan Jacek Dybus
Zapytał czy wszystkie wnioski złożone przez mieszkańców zostały uwzględnione ?
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Gospodarki Przestrzennej, Ochrony, Środowiska
i Rolnictwa - powiedział, że wszystkie poprawki zostały uwzględnione.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, że:
- Jest kolejną kadencję radnym i po raz kolejny jest przedkładany MPZP „Salve Regina”.
- Jest to kolejne opracowanie (za które zapłacono) i może się założyć, że „też z tego nic nie
wyjdzie”.
- Jeżeli jest uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, to wszystko jest oczywiste
i urzędnik nie ma nic do powiedzenia. - Jak planu nie ma - to decyduje urzędnik.
- Uchwalanie MPZP w Sandomierzu przypomina piosenkę o łapaniu króliczka: chodzi o to,
aby go nie złapać.
- „Parę dobrych lat temu” mówiący te słowa był Kierownikiem Wydziału, w którym
skutecznie powstały plany, z których Miasto do dzisiaj ma pożytek.
- Dzisiaj architekt miejski jest Bogiem – i dlatego Radny protestuje.
Pan Marceli Czerwiński
Powiedział, między innymi, że:
- Najwięcej na temat tego planu może powiedzieć mówiący te słowa, bo przez 11 lat dwa razy
dziennie chodził po tamtym terenie.
- Było wielu burmistrzów i żaden nie zrobił drogi.
- Ma nadzieję, że ten plan zostanie zrealizowany, zostanie zrobiona droga i nie trzeba będzie
chodzić po błocie.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, że:
- Ten Plan, o którym mówi Pan Marceli Czerwiński, „idzie do kosza”
- Paragraf 2 projektu uchwały mówi, że uchyla się uchwałę z 15 listopada 2001 roku dot.
sporządzenia…”
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- „Czy były konsultacje Pani Zosiu?”
Pani Zofia Wódz – Inspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Powiedziała, że:
- Nie można uchwalić tego planu w takiej formie, bo 5 osób złożyło zastrzeżenia.
- To będą te same ustalenia, ale przeprowadzone zgodne z procedurą zawartą w ustawie
z 2003 roku.
Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza
Powiedział, że:
- W 2003 roku zmieniła się ustawa i w/w uchwałę należy dostosować do aktualnych
przepisów.
- Gdyby Pan Janusz Sochacki („specjalista od MPZP”) przeczytał uzasadnienie, to by to
widział.
- Radny – „gdyby mógł – to by udusił Pana Architekta”.
Pani Sylwia Rybacka
Powiedziała, ze:
- Pomimo zapewnień ze strony uczestników spotkania (między innymi: Pana Andrzeja
Glenia, Pana Marcelego Czerwińskiego, Pana Architekta, Pana Burmistrza) postulowane
przez zainteresowanych zmiany nie zostały uwzględnione.
- Obecny plan – przedłożony radnym – nie jest zgodny z ustaleniami podczas wizji.
- Mieszkańcy po raz kolejny złożyli zastrzeżenia.
Pan Mirosław Czaja
- Zapytał na czym polegały te skargi.
Pani Zofia Wódz – Inspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury UM
Powiedziała, między innymi, że:
- Wąwóz nie zostanie poszerzony.
- Do obsługi działek będzie ciąg pieszo - jezdny.
- Po tygodniu od ustaleń zainteresowani złożyli zastrzeżenia dotyczące istniejącego dojazdu.
- Jeden z mieszkańców wykonał inwestycję niezgodnie z wydaną decyzją.
Pani Sylwia Rybacka
Powiedziała, że:
- Widziała dokumenty.
- Wszystko zostało wybudowane zgodnie z pozwoleniem na budowę.
- Może instytucje wydające warunki zabudowy i stosowne pozwolenia na budowę powinny ze
sobą współpracować (Pan Burmistrz i Pan Starosta)
Pan Marceli Czerwiński
- Krótko przedstawił sytuację.
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- Powiedział, że „Daj Boże, żeby to zostało zrobione.”
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, że:
- Apeluje do Pana Burmistrza o wyważone decyzje dotyczące „takich tematów”.
- Doświadczył takiej niesprawiedliwości – na powierzchni ponad 1 ha nie mógł „postawić
własnej zabudowy”.
Pan Z. P.*) – Mieszkaniec Sandomierza
Powiedział, że;
- Jeżeli Plan nie jest zatwierdzony, to dlaczego budowane są domy.
- Kiedy będzie miał drogę dojazdową do swojej posesji.
- Od 1992 roku nie płacił podatku – teraz płaci, bo wystąpił o odszkodowanie.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń
do dyskusji, poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.
Wynik głosowania: 13 „za”, 0 „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”.
Następnie Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XLVII/411/2010
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu zagospodarowania
Przestrzennego osiedla „Salve Regina” wraz z terenami przyległymi na obszarze Miasta
Sandomierz.
Ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/172/2008 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku wsparcia dziennego – Środowiskowym
Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisję
merytoryczną Rady Miasta:
- Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia - Przewodniczący Komisji, Pan
Michał Saracen - opinia pozytywna.
Pani Halina Komenda – Dyrektor OPS w Sandomierzu
Powiedziała, że zapisy uchwały należy dostosować do obowiązującej ustawy (jako
dokumentu wyższego rzędu).
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Podał przykłady zastosowania nowych przepisów.
Następnie Pan Przewodniczący z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń w dyskusji, poddał pod
głosowanie projekt uchwały i na podstawie wyników głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”,
0„wstrzymujących się”, stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła
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Uchwałę Nr XLVII/412/2010
w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/172/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16
kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w Ośrodku wsparcia dziennego – Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej
w Sandomierzu.
Ad. 17
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisję
merytoryczną Rady Miasta:
- Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia - Przewodniczący Komisji, Pan
Michał Saracen - opinia pozytywna.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, że:
- Istotnym wydatkiem tej Komisji były płace Członków Komisji (§ 14).
- Zapytał: Ile było posiedzeń komisji? Ile zapłacono Członkom tej komisji? I kto wchodzi
w jej skład ?
Pani Iwona Głowacka - Dzieciuch- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Powiedziała, że:
- Zapłacono 19 tys. zł (łącznie z opiniami biegłych sądowych)
- Odbyło się 19 posiedzeń.
- W skład komisji wchodzą między innymi: Pan Burmistrz, Naczelnik Wydziału
merytorycznego, przedstawiciele Policji, Sanepidu, psycholog).
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady
Miasta - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sandomierzu.
I na podstawie wyników głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0„wstrzymujących się” stwierdził,
że Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XLVIII/413/2010
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Sandomierzu.
Ad. 18
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Uchwale Nr XLVI/403/2010 Rady
Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinię komisję
merytoryczną Rady Miasta:
- Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia - Przewodniczący Komisji, Pan
Michał Saracen - opinia pozytywna.
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Wobec braku głosów w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Uchwale Nr
XLVI/403/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na
2010 rok,
- i na podstawie wyników głosowania: (16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”)
stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XLVII/414/2010
w sprawie przyjęcia zmian w Uchwale Nr XLVI/403/2010 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok.
Ad. 19
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
Opinia Komisji merytorycznej Rady Miasta Sandomierza :
Przewodniczący Komisji – Pan Andrzej Gleń – Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
- i na podstawie wyników głosowania: (16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”)
stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XLVII/415/2010
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
Ad. 20
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne.
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta
Powiedział, między innymi, że:
- Przed dzisiejszą sesją Państwo Radni otrzymali Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009
rok.
- Prosi o analizę w/w materiału.
- Sesja absolutoryjna planowana jest w ostatnim tygodniu kwietnia.
- Przypomina o obowiązku składania oświadczeń majątkowych.
- Wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej, stwierdzające nieważność uchwały Nr
XLVI/394/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Świętokrzyskiemu Zarządowi
Dróg Wojewódzkich w Kielcach na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr
777 – ulica Lubelska w Sandomierzu”.
- 4 marca br. w Kancelarii Prezydenta RP odbyło się spotkanie Przedstawicieli
Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego – Sandomierz reprezentował Burmistrz
Sandomierza.
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- Komisarz Wyborczy w Kielcach poinformował o zmianach dot. ilości radnych w Okręgach
Wyborczych w Sandomierzu (w każdym z 3 okręgów wyborczych zostanie wybranych
7 radnych).
- Państwo Radni otrzymali życzenia świąteczne.
(Pan Przewodniczący odczytał wykaz osób prywatnych i instytucji, które Państwu Radnym
złożyły życzenia świąteczne.)
Wolne wnioski, sprawy różne
Pan Jacek Dybus
- Powiedział, że na poprzedniej sesji Pan Zbigniew Puławski jako przedstawiciel Rady Miasta
Sandomierza w Sandomierskim Centrum Kultury złożył pismo dotyczące działalności tej
instytucji.
- Zapytał o losy tego pisma.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, że:
- Życzenia świąteczne składa w Internecie, tradycyjnie wysyła tylko do Biskupów.
- Przekazał Państwu Radnym zaproszenia na Uroczystości Katyńskie.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta:
- Odczytał treść zaproszenia na uroczystości Katyńskie, o którym mówił Pan Burmistrz.
- Prosi Pana Burmistrza, aby umieszczając życzenia na stronie Miasta w Internecie, składał je
również w imieniu Rady Miasta Sandomierza.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, że:
- Prosi Panią Jadwigę Rostocką o sporządzenie stenogramu „dużą czcionką” z Jego
wystąpienia i przekazania Radnemu – Panu Maciejowi Skorupie.
- Ma dosyć pomawiania, że zdradził jakąś tajemnicę - w szczególności bankową itd.
- Ma takie prawo.
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, że:
- Pan Janusz Sochacki „ma taką władzę”, że wydaje polecenia Panu Burmistrzowi i Pani
Jadwidze.
- „Niech Pan się zastanowi. Trochę pokory przed świętami.”
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, że:
- Nie wydaje poleceń, tylko prosi Panią Jadzię.
- Radny – Pan Maciej Skorupa wywołuje temat, „zawraca wszystkim głowę na początku sesji
przez 15 minut”, a teraz „apeluje o troszkę pokory”.
- Zaczął chodzić do Kościoła i świętego udaje.
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Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
- Powiedział, że pismo Pana Zbigniewa Puławskiego skierował do Komisji Nauki, Oświaty,
Kultury i Sportu, która już zajmowała się tym tematem.
Pan Zbigniew Puławski – Mieszkaniec Sandomierza - Przedstawiciel Rady Miasta
Sandomierza do Rady Programowej Sandomierskiego Centrum Kultury
Powiedział, między innymi, że:
- Skoro został wybrany na reprezentanta Rady Miasta Sandomierza w Sandomierskim
Centrum Kultury, to chciałby być traktowany poważnie.
- Złożył do Rady pismo i miał prawo oczekiwać zainteresowania ze strony Radnych i komisji
merytorycznej.
- Radni nie są przygotowani do posiedzeń komisji, nie biorą udziału w imprezach
organizowanych przez SCK.
- Nie mają pojęcia, jak funkcjonuje SCK.
- Na pierwszym spotkanie Rady Programowej SCK, które odbyło się 21 stycznia bieżącego
roku wyłoniono skład Rady i „wszystko jest pod kontrolą”.
- W skład Rady Programowej weszła, między innymi, Pani Ewa Kondek – Naczelnik
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, która „z urzędu” nadzoruje działalność SCK.
- „Panie Burmistrzu to jest dublowanie. Niech Pan Ją oszczędza. Ona jest we wszystkim.”
Pan Janusz Sochacki
„Ładnie wygląda.”
Pan Zbigniew Puławski - Mieszkaniec Sandomierza - Przedstawiciel Rady Miasta
Sandomierza do Rady Programowej Sandomierskiego Centrum Kultury
„To ja wiem, że Panu się podoba.”
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, że:
- „Bardzo atrakcyjna kobieta.”
- Jakim prawem Pan Zbigniew Puławski ocenia i „Co Go to obchodzi”.
Pan Zbigniew Puławski - Mieszkaniec Sandomierza - Przedstawiciel Rady Miasta
Sandomierza do Rady Programowej Sandomierskiego Centrum Kultury
Powiedział, że:
- Ocenia podobnie jak Przedmówca.
- Pani Ewa Kondek jest prezesem Szkolnego Koła Sportowego, Towarzystwa Naukowego,
itd.
- Nie radzi sobie z tak wieloma obowiązkami.
- Nie radzi sobie Pan Grzegorz Świtalski (do dnia dzisiejszego jako członek Rady
Programowej SCK nie otrzymał protokołu z pierwszego posiedzenia tej Rady).
- Chciał na powyższy temat rozmawiać z Panem Burmistrzem, ale Pan Burmistrz nie miał
czasu.
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- Prosi Radnych o zajęcie stanowiska, bowiem od decyzji Rady Miasta uzależnia swoją
decyzję dotyczącą dalszego reprezentowania Rady Miasta Sandomierza w Radzie
Programowej Sandomierskiego Centrum Kultury.
Pan Andrzej Majewski
Jako Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że:
- Komisja, której przewodniczy, poświęciła temu tematowi sporo pracy i sformułowała jeden
wniosek.
- Do tematu Komisja powróci, nie można tak wielu spraw rozważyć na jednym posiedzeniu.
Pani Sylwia Rybacka
Powiedziała, między innymi, że:
- Pan Zbigniew Puławski uczestniczył w opracowywaniu Statutu SCK i „o ile sobie dobrze
przypomina”, to prawie wszystkie Jego uwagi zostały uwzględnione.
- Rada Programowa ma pełnić funkcję doradczą i obecność w niej Pana Świtalskiego nie jest
sprzeczna z prawem.
Pan Zbigniew Puławski
Powiedział, że:
- Uczestniczył w pisaniu Statutu SCK tylko do momentu, kiedy uznał, że „pewne argumenty
nie docierają”
- To jest zły Statut.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, że:
- To co mówi Pan Zbigniew Puławski jest rozsądne, bo przysłowiowo nie można być sędzią
we własnej sprawie.
- Jeżeli wybiera się zespół ludzi, którzy mają doradzać jakiejś dyrekcji, to powinny to być
osoby od tej dyrekcji niezależne - inaczej jest to fikcja.
- Można mówić, że jest to zgodne z prawem (regulaminem, statutem etc.), ale jest niezgodne
ze zdrowym rozsądkiem.
- Zwracając się do Pana Tadeusza Frańczaka – Przewodniczącego Rady Miasta – zapytał
o funkcjonowanie powołanej powtórnie przez Radę Miasta komisji doraźnej tj. Komisji
Statutowej.
- Radny powiedział, że: projekty zmian w Statucie zostały dostarczone radnym, Komisja
Statutowa funkcjonuje głównie na papierze, Przewodniczący Komisji pobiera wyższą dietę.
- Zapytał: Co z wnioskami Komisji? Kiedy zostanie przedłożony na sesji projekt uchwały
w sprawie ew. zmian w Statucie? I kiedy zostanie rozwiązana Komisja Statutowa?
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
Powiedział, między innymi, że:
- Zwrócił się z prośbą do wszystkich Klubów Radnych z prośbą o opinię na temat
proponowanych zmian w Statucie.
- Przypomina również, że w Komisji Statutowej są przedstawiciele wszystkich Klubów
Radnych.
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- Podczas spotkania z Przewodniczącymi Klubów w sprawie obchodów 20-lecia samorządu
poruszył sprawę Komisji Statutowej.
- Do 10 maja br. mają być zgłoszone ew. wnioski, a do końca maja ten temat „staje na sesji”.
- W związku z apelem Pana Zbigniewa Puławskiego o sesję tematyczną w sprawie kultury
w Sandomierzu prosi o ew. wskazanie osób, które powinny uczestniczyć w takim spotkaniu.
Ad. 21
Zamknięcie obrad.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
- Stwierdził wyczerpanie Porządku obrad,
- Podziękował wszystkim za udział w sesji.
- Z okazji zbliżających się, jednych z najważniejszych Świąt w Chrześcijaństwie, złożył
zebranym życzenia radosnych, ciepłych, pachnących barszczem Świąt Wielkanocnych.
- Zamknął XLVII sesję Rady Miasta Sandomierza.
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza.

Tadeusz Frańczak
Przewodniczący
Rady Miasta Sandomierza

Protokół sporządziła:
Jadwiga Rostocka
Inspektor
w Wydziale Organizacyjnym

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.
1198 ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
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