Protokół nr 42
z XLII Sesji Rady Miasta Sandomierza
30 listopada 2009 roku – Ratusz
Godz. rozpoczęcia sesji - 14.00
Godz. zakończenia sesji – 17.25
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta – Pan Tadeusz Frańczak
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył XLII sesję Rady
Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza
Sandomierza, Pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Dyrektorów podległych,
współpracujących z Urzędem Miasta jednostek: Pana Tadeusza Przyłuckiego – Prezesa
PGKiM-u, Prezesa PEC-u – Pana Leszka Kawiorskiego, Pana Marka Kwitka – Posła na Sejm
RP, Przedstawiciela biura Europosła – Pana Jacka Włosowicza, Panią Asystentkę Radnego
Wojewódzkiego – Pana Grzegorza Szaginiana, Panią Krystynę Sochę - Prezesa Związku
Nauczycielstwa Polskiego oraz – szczególnie serdecznie – Radnego–elekta, Pana Janusza
Kicińskiego.
Następnie Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – złożył życzenia imieninowe
dzisiejszym solenizantom – Andrzejom – w tym radnym, Panu Andrzejowi Gleniowi
(nieobecnemu na sesji z powodu choroby) oraz Panu Andrzejowi Majewskiemu.
W sesji uczestniczyli również:
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami
Pani Tamara Socha – Kierownik ZEAS
Pani Barbara Rożek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Pani Barbara Gadawska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Pan Grzegorz Cież – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził quorum – w XLII sesji udział wzięło udział 18 Radnych
Rady Miasta Sandomierza, jak w załączonej liście obecności.
Radni: Pan Marek Chruściel, Pan Mirosław Czaja oraz Pan Andrzej Gleń usprawiedliwili swoją
nieobecność, Radny – Pan Krzysztof Niżyński – spóźnienie usprawiedliwione).
Ad. 2
Powołanie sekretarza obrad.
Przewodniczący Rady Miasta – Pan Tadeusz Frańczak – poprosił o dokonanie wyboru sekretarza
dzisiejszej sesji Rady Miasta.
Pan Maciej Skorupa – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – zaproponował kandydaturę radnego
Pana Krzysztofa Kandefera, który wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z brakiem innych zgłoszeń Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w
kandydaturę.
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Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu.
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Krzysztof Kandefer został sekretarzem dzisiejszych
obrad.
Ad. 3
Przyjęcie Porządku obrad sesji.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że:
- Po przekazaniu Państwu Radnym materiałów na XLII sesję w biurze Rady Miasta złożono
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/351/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia
28 października 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek
niepublicznych działających na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz (wniosek Burmistrza
Sandomierza).
- W związku z tym, że w/w projekt wpłynął w terminie ustawowym – 7 dni przez sesją –
Przewodniczący Rady ma obowiązek ujęcia go w porządku obrad planowanej sesji.
- Przed sesją Państwo Radni otrzymali tekst jednolity Porządku obrad XLII sesji Rady Miasta
z ujętym w punkcie 27. projektem uchwały sprawie zmiany uchwały Nr XL/351/2009 Rady
Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Gminy Miejskiej
Sandomierz.
- Pozostałe punkty porządku obrad otrzymują pozycję o jeden punkt wyższą.
- Państwo Radni otrzymali również przed sesją Uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi Pana J. S.*), podpisane przez Pana Albina Sękula – Naczelnika Wydziału Nadzoru
Komunalnego, uznające skargę za nieuzasadnioną (str.10 b)
- Prosi o ew. wnioski i uwagi dot. Porządku obrad sesji.
Pani Agnieszka Frańczak - Szczepanek
Powiedziała, że z uwagi na fakt, iż na Komisji nie było quorum i nie było możliwości zajęcia
stanowiska w sprawie skargi Pana J. S.*) - składa wniosek o zdjęcie punktu 10. z Porządku obrad
dzisiejszej sesji.
Pan Władysław Teter
Powiedział, między innymi, że:
- Ilekroć na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dochodzi do rozpatrzenia skargi Pana J. S.*), to nie
ma quorum i nie można przegłosować żadnych wniosków.
- Generalnie materiały dotyczące w/w skargi nie są jeszcze wystarczające, żeby tę skargę w dniu
dzisiejszym rozpatrzyć.
- Zasadnym jest więc zdjęcie tego punktu z Porządku obrad dzisiejszej sesji i rozpatrzenie go po
uzupełnieniu materiałów, o które Komisja Rewizyjna wystąpiła.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że:
- Skarga Pana J. S.*) dotyczyła dwóch spraw:
1. zwrotu kaucji,
2. remontu dachu.
- Prosi o sprecyzowanie wniosku.
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Pan Władysław Teter
Powiedział, między innymi, że:
- Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się nieprawidłowości przy wyliczeniu kaucji
mieszkaniowych i w tej części uznała skargą za nieuzasadnioną.
- W przypadku skargi, która dotyczyła sprawy remontu dachu: wniosek o odłożenie sprawy czasu
skompletowania dokumentów.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, że z przedstawionego Porządku obrad wynika, że projekt uchwały dotyczący skargi
został umieszczony w Porządku obrad na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Pani Agnieszka Frańczak - Szczepanek
Powiedziała, między innymi, że:
- Materiały na sesje Rady wychodzą 7 dni wcześniej.
- Komisja Rewizyjna, której posiedzenie zostało zwołane, miała rozpatrzeć skargę jeszcze przed
sesją.
- Z powodu braku quorum nie było to możliwe.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, że powołuje się na Porządek obrad – tekst jednolity – który otrzymał w dniu
dzisiejszym, gdzie w punkcie 10. jest zapis „Wniosek Komisji Rewizyjnej”
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – podsumowując:
- Powiedział, że Komisja Rewizyjna zajęła stanowisko w jednej sprawie, drugiej nie rozpatrzyła
z powodu braku quorum.
- Zapytał czy wnioskodawcy wnoszą o zdjęcie punktu 10. Porządku obrad w całości ?
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, że nie rozumie, dlaczego zdejmujemy cały punkt 10., skoro jeden wniosek został
rozpatrzony – nawet w dniu dzisiejszym Radni otrzymali uzasadnienie do projektu uchwały.
Pan Marceli Czerwiński
Powiedział, między innymi, że:
- Przeczytał zapis mówiący o ustaleniach Prokuratury Rejonowej i Komendy Powiatowej Policji
w tej sprawie.
- Czy wnioski Rady będą podważały ustalenia takich autorytetów – jak wyżej.
Pani Agnieszka Frańczak - Szczepanek
Powiedziała, że:
- To Uzasadnienie, o którym mowa wyżej, nie trafiło na posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Podtrzymuje swój wniosek.

3

Pan Janusz Sochacki
- Zapytał: Czy Koalicja nie mogła uzgodnić tego wcześniej ?
- Powiedział, że „Brat siostrze tłumaczy”, „Szanujmy czas.”
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że:
- Podobną retorykę stosują obecnie media: bracia, bliźniacy, brat z siostrą itp.
- Jego zdaniem Radny zachowuje się niegrzecznie.
Następnie Pan Przewodniczący:
- Poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zdjęcia z Porządku obrad dzisiejszej sesji punktu
10. „Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg Pana J. S.*).”
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu.
Projekty uchwał zostały zdjęte z Porządku obrad XLII sesji Rady Miasta.
- Poddał pod głosowanie Porządek obrad uwzględniający przyjęty wniosek - jak wyżej.
Wynik głosowania: 16 „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.
4. Obsadzenie mandatu radnego:
a) Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
b) Złożenie ślubowania przez radnego – elekta.
5. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta Sandomierza.
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 działalności miejskich jednostek organizacyjnych (w tym placówek
oświatowych) w zakresie rozwoju edukacji i oświaty oraz zapoznanie się z ofertą w
zakresie kultury działających na terenie miasta instytucji, placówek i stowarzyszeń.
10. 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.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od
01.01.2010 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych od 01.01.2010 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
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17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/186/2008 Rady Miasta Sandomierza z
dnia 28 maja 2008 roku w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku
miejskim zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/341/2009 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Sandomierzu na 2009 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sandomierza.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i
finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu zmienionej Uchwałą Nr
XXXVI/341/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie
organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w
Sandomierzu
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok.
24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 rok
25. Przyjęcie Harmonogramu Dyżurów Radnych Miasta Sandomierza.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/351/2009 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 28 października 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek niepublicznych działających na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.
27. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne.
28. Zamknięcie obrad.
Ad. 4
Obsadzenie mandatu radnego:
a) Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
b) Złożenie ślubowania przez radnego – elekta.
Ad. 4a
Przystępując do realizacji kolejnego punktu Porządku obrad sesji Pan Tadeusz Frańczak –
Przewodniczący Rady Miasta:
- Zapytał: czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w sprawie
obsadzenia mandatu radnego ?
- Powiedział, że „bije się z myślami” czy powinien odczytać pismo, które otrzymał przed sesją od
Pana Z. P.*) – Mieszkańca Sandomierza, z prośbą o odczytanie jego treści przed podjęciem
uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
Pan Janusz Sochacki
Zapytał: Czy pisma, o którym mówi Pan Przewodniczący, nie można odczytać w Komunikatach
Przewodniczącego Rady ?
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Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
- powiedział, że treść tego pisma jednoznacznie sugeruje, żeby odczytać pismo przed
rozpatrzeniem punktu 4.
Pan Janusz Sochacki
- Zapytał: czy są jakieś formalne przeszkody, żeby Pan Janusz Kiciński złożył ślubowanie ?
- Powiedział, że jeżeli ktoś jest niezadowolony, bo wybrano taką, a nie inną osobę, to są
określone procedury.
- Na każdego można złożyć pismo – uważa, że „Jest to nieeleganckie”.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczy Rady Miasta – powiedział, że:
- Na razie poinformował, że takie pismo wpłynęło.
- Nie podjął jeszcze decyzji czy to pismo odczyta.
Pan Jacek Dybus
Powiedział, że;
- Pana Janusza Kicińskiego rekomenduje Komisarz Wyborczy.
- Można to pismo przekazać wszystkim radnym.
- Należy przystąpić do obsadzania mandatu radnego.
Pan Przewodniczący zapytał Radcę prawnego „Czy ma obowiązek przedstawić sprawę, jeżeli
dotyczy rozpatrywanego punktu ?
Pani Teresa Prokopowicz
Powiedziała, że ma wrażenie, iż część sali wie o czym jest to pismo, część się jedynie domyśla.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, że:
- Gdyby była taka możliwość, że przed złożeniem ślubowania każdego z radnych lub burmistrza
był zwyczaj odczytywania takich pism, to jest przekonany, że wniosków i uwag było by
mnóstwo.
- W tym momencie nie ma to żadnego znaczenia: jest przyjęta procedura i Przewodniczący Rady
powinien „czynić swoją powinność”.
Pani Teresa Prokopowicz – radca prawny
Poprosiła o przerwę w obradach.
Pan Maciej Skorupa
Złożył wniosek o przerwę o obradach.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – ogłosił 5. minutową przerwę.
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Po przerwie, Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta:
- Wznowił obrady XLII sesji Rady Miasta Sandomierza.
- Powiedział, że:
• Po konsultacji z radcą prawnym uznał, że pismo Pana Z. P.*) nie będzie miało żadnego
wpływu na podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
• Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Pana Andrzeja Bolewskiego zwrócił się do
Komisarza Wyborczego o uruchomienie procedury związanej z obsadzeniem mandatu
radnego Miasta Sandomierza.
• W wyniku powyższych działań, Komisarz Wyborczy wskazał – jako osobę uprawnioną
– Pana Janusza Kicińskiego.
• Pan Janusz Kiciński wyraził zgodę na pełnienie funkcji radnego, dopełnił stosowych
procedur, między innymi, złożył Oświadczenie lustracyjne (w ciągu 30 dni ma również
złożyć Oświadczenie majątkowe)
- Zapytał: Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie obsadzenia mandatu
radnego ?
Wynik głosowania 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”
- Stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XLII/354/2009
w sprawie obsadzenia mandatu radnego
Ad. 4b
Następnie Pan Przewodniczący poprosił:
- Wszystkich obecnych o powstanie.
- Radną – Panią Sylwię Rybacką o odczytanie treści ślubowania.
Pani Sylwia Rybacka odczytała treść ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców.”
Pan Janusz Kiciński złożył ślubowanie, oświadczając:
„Ślubuję”
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – wręczając Radnemu – Panu Januszowi
Kicińskiemu – podjętą Uchwałę nr XVII/354/2009 w sprawie obsadzenia mandatu radnego,
powiedział, że:
- Serdecznie gratuluje i życzy Panu Januszowi Kicińskiemu „wszystkiego najlepszego”.
- Od tej chwili w posiedzeniu XVII sesji Rady Miasta Sandomierza udział bierze 17 radnych.
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Ad. 5
Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta Sandomierza
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta, przypomniał Państwu Radnym, że
Protokół z XXXIX sesji Rady Miasta Sandomierza V kadencji był wyłożony w biurze Rady i nie
zgłoszono uwag do jego treści.
Następnie Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta, poddał pod głosowanie –
przyjęcie Protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta Sandomierza.
Wynik głosowania: 13 „za”, 0 „przeciw”, 3 osoby „wstrzymały się” od głosu, 1 osoba nie
głosowała
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził, iż Protokół z XXXIX sesji
Rady Miasta Sandomierza został przyjęty.
Ad. 6.
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – przedstawił zebranym Informację o bieżących
sprawach Sandomierza.
Wydano 24 Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza
Referat Kontroli i Audytu:
1.Przeprowadzono audyt wewnętrzny w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół
w Sandomierzu, przedmiotem, którego była „Ocena systemu gromadzenia dochodów
budżetowych z jednostek oświatowych”.
2.Przeprowadzono kontrolę problemową w zakresie 5 % wydatków w jednostce organizacyjnej
Miasta: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu;
3. Przeprowadzono kontrolę problemową w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Sandomierzu w zakresie: „prawidłowości prowadzenia procedury związanej ze
zwrotem podatku akcyzowego”.
Wydział Techniczno-Inwestycyjny:
Zakończono prace przy budowie :
•
•

Ul. Westerplatte , Frankowskiego
Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej

Wybrany został wykonawca do opracowań dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań:
•
•

Budowa przedszkola przy ul. Portowej Nr 28
Budowa budynków socjalnych jednokondygnacyjnych przy ul. Lubelskiej
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Trwają prace przy budowie:
•
•

Zagospodarowania Bulwaru Piłsudskiego ( Rewitalizacja Starego Miasta),
Ciągów pieszo - rowerowych (Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego miasta Sandomierza – II etap).

Opracowane zostały dokumentacje techniczne dla zadań :
• Oświetlenie ul. Zarzekowickiej
• Oświetlenie ul. Mickiewicza
• Kanalizacja sanitarna w lewobrzeżnej cz. miasta (IV etap)
Przeprowadzane są przeglądy gwarancyjne zadań wykonanych w latach ubiegłych.
Wydział Nadzoru Komunalnego:
1. Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku ul. Torowej.
2. Wykonano odwodnienie ul. Piętaka i Marynarskiej.
3. Trwają prace przy wykonywaniu konserwacji mogił żołnierskich na Cmentarzu Wojennym
przy ul. Mickiewicza
4. Rozpoczęto montaż oświetleń świątecznych.
Pozostałe sprawy z zakresu pracy Wydziału realizowane były na bieżąco.
Wydział Edukacji Kultury i Sportu:
KULTURA
29.10.2009 r. - XIX Festiwal Muzyka w Sandomierzu
Zamek w Sandomierzu - Sala Rycerska. Koncert Finałowy - CUDOWNE DZIECI
6.11.2009 r. – Zaduszki Jazzowe
W ramach Zaduszek Jazzowych na koncercie poświęconym Michałowi Zduniakowi wystąpili
znakomici muzycy: Włodzimierz Kiniorski, Dariusz Makaruk oraz Henryk Gembalski. Koncert
odbył się w piątek, 6 listopada 2009 roku o godzinie 20 w sandomierskim klubie „Lapidarium”.
7.11.2009 r. Zaduszki Bluesowe.
„One Gain” oraz „Poszukiwani Żywi Lub Martwi” - to zespoły, które 7 listopada 2009 roku
zaprezentowały się w kościele Ojców Dominikanów pw. św. Jakuba w Sandomierzu. Była to
impreza w ramach Zaduszek Bluesowych, których organizatorem byli: Sandomierskie Centrum
Kultury, Urząd Miejski w Sandomierzu oraz Ojcowie Dominikanie i Młodzieżowe
Duszpasterstwo Dominikańskie.
15, 21, 29 listopada 2009 r. - „Witamina Jazz - Jesienna terapia półtonami”
„Witamina Jazz - Jesienna terapia półtonami” - to cykl koncertów, które w listopadzie tego roku
odbyły się w sandomierskim klubie „Lapidarium”.
9.11.2009 r. - Sandomierz na historycznym „Szlaku Jagiellońskim”; Certyfikat dla
Królewskiego Miasta
Burmistrz Jerzy Borowski odebrał specjalny certyfikat potwierdzający przynależność miasta
Sandomierza do historycznego „Szlaku Jagiellońskiego”. Uroczyste wręczenie dokumentu
odbyło się 9 listopada 2009 roku w sandomierskim Ratuszu.
Podczas spotkania, prezes Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”, Janusz Kopaczek,
przybliżył ideę reaktywowanego historycznego traktu królewskiego z Krakowa, przez
Sandomierz, Lublin do Wilna na Litwie. Przedstawił także dotychczasową działalność
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i osiągnięcia kierowanej przez siebie organizacji. Podczas konferencji prasowej, a potem
spotkania z przedstawicielami instytucji muzealnych, kulturalnych oraz właścicielami bazy
noclegowej, zaprezentowano po raz pierwszy kopię mapy Korony i Litwy z okresu panowania
Jagiellonów z zaznaczeniem traktu królewskiego, wiodącego z Krakowa do Wilna.
Jednym z najważniejszych punktów tego spotkania było podpisanie przez Burmistrza
Sandomierza Jerzego Borowskiego listu intencyjnego w sprawie wpisania „Szlaku
Jagiellońskiego” na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński”, do której również przynależy miasto Sandomierz,
przygotowuje się już do kolejnego projektu, jakim będą przyszłoroczne obchody 600. rocznicy
bitwy pod Grunwaldem.
11.11.2009 r. - Narodowe Święto Niepodległości w Sandomierzu; Odsłonięcie pomnika
poświęconego Polakom wymordowanym na Wołyniu
Nabożeństwo w intencji Ojczyzny w sandomierskiej katedrze oraz odsłonięcie Pomnika Pamięci
Polaków Pomordowanych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej przez OUN - UPA w latach
1939 – 1947, a także odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej 90. rocznicy powstania
Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej - to najważniejsze akcenty
tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Sandomierzu. Na zakończenie
sandomierscy harcerze zaświecili Ogień Niepodległości. Ostatnim akcentem święta było
odśpiewanie Roty oraz odegranie wiązanki pieśni patriotycznych przez Miejską Młodzieżową
Orkiestrę Dętą.
10.11.2009 r. - Święto Niepodległości w Przedszkolu Samorządowym nr 3
Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu, przy udziale swoich wychowawców,
przygotowały specjalny program artystyczny poświęcony Świętu 11 Listopada.
W przedstawieniu, które miało miejsce w przeddzień oficjalnych uroczystości, uczestniczyli
licznie zgromadzeni goście: kombatanci, przedstawiciele władz miejskich, którym przewodniczył
Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski oraz delegacje wojska i policji.
W ramach obchodów listopadowego święta dzieci z Przedszkola nr 3 przygotowały prace
plastyczne związane tematycznie z naszą ojczyzną, symbolami narodowymi i polską tradycją.
Wystawę tych prac można było oglądać w budynku Przedszkola Samorządowego nr 3. Podobnie
jak w roku ubiegłym, dodatkowo można było obejrzeć wystawę sprzętu wojskowego, która jest
efektem współpracy przedszkola z sandomierską jednostką wojskową.
SPORT
7.11.2009 r. – Ogólnopolski Turniej Karate „Challanger 2009” w Opolu
Na turnieju „Challanger 2009”, który 7 listopada 2009 roku rozegrano w Opolu, zawodnicy
z Sandomierskiego Klubu Karate także stawali na podium. W kategorii juniorzy młodsi poniżej
70 kg, drugie miejsce na macie wywalczył Mariusz Brzoski, a trzecie Maciej Markowski.
Punktował także Bartłomiej Juda, który w kategorii seniorzy poniżej 70 kg zajął drugą lokatę.
Karatecy z Sandomierza zgodnie podkreślają, że tak dobre rezultaty jakie osiągają w ostatnim
czasie, to nie tylko zasługa wytrwałych treningów, ale również pomocy i wsparcia okazanego
przez sandomierski samorząd miejski.
11.11.2009 r. Sandomierscy karatecy najlepsi na turnieju niepodległościowym w Chełmie
Sandomierski Klub Karate „Kyokushin” zwyciężył drużynowo w X Ogólnopolskim Turnieju
Karate z okazji Narodowego Święta Niepodległości w walkach na macie. Zawody rozegrano 11
listopada 2009 r. w Chełmie na Lubelszczyźnie.
Po raz kolejny zawodnicy z Sandomierza pokazali, że w tym sezonie są w wyśmienitej formie.
Na tegorocznych turniejach pokonują kolejno swoich utytułowanych rywali ze znanych
ośrodków karate z terenu całego kraju.
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Wysokie lokaty tych zawodników spowodowały, że Sandomierski Klub Karate na Turnieju
Niepodległościowym w Chełmie zajął drużynowo pierwsze miejsce, na drugim uplasowała się
ekipa z Dobrego Miasta, a na trzecim gospodarze, czyli karatecy z Chełma.
11.11.2009 r. – Niepodległościowy Turniej w Tenisie Stołowym
O Puchar Niepodległości i Puchar Burmistrza Sandomierza rywalizowali zawodnicy, którzy
wzięli udział w turnieju tenisa stołowego zorganizowanego z okazji odzyskania niepodległości.
Zawody odbyły się 11 listopada 2009 roku w hali widowiskowo - sportowej przy ulicy
Patkowskiego w Sandomierzu.
Organizatorem był Klub Tenisa Stołowego „Sandomierz”.
REKREACJA
25.10.2009 r. - „Festiwal Latawca” - atrakcyjne pokazy w Sandomierzu
Przepiękne konstrukcje szybujące na niebie, a do tego dużo świetniej zabawy - to tylko część
atrakcji jakie czekały na dzieci i młodzież biorące udział w piątej edycji „Festiwalu Latawca”,
który 25 października 2009 roku zorganizowano na Placu Jana Pawła II w Sandomierzu.
Na rozległym Placu Jana Pawła II swoje latawce zaprezentowały dzieci i młodzież
z Sandomierza i Tarnobrzega. Do konkursu zgłoszono łącznie 15 lekkich konstrukcji latających.
Młodzi konstruktorzy zostali podzieleni na cztery kategorie wiekowe. Komisja sędziowska,
oceniała sprawność konstrukcyjną, estetykę, staranność wykonania, oprawę plastyczną oraz
oryginalność pomysłu.
Wszyscy uczestnicy „Festiwalu Latawca” otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy
poszczególnych kategorii - upominki rzeczowe. Podczas imprezy każdy chętny mógł także
spróbować pilotażu latawców fabrycznych. Uczestnicy jesiennego święta latawca tradycyjnie
skorzystali z cennych wskazówek konstruktorskich udzielonych przez instruktora Janusza Żaka.
Na zakończenie wszyscy usiedli przy ognisku, aby wspólnie z sandomierskimi harcerzami upiec
kiełbaski, ziemniaki, a przede wszystkim podzielić się wrażeniami i pomysłami związanymi
z projektowaniem latawców.
Organizatorami imprezy byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu we współpracy
z Urzędem Miejskim oraz Komendą Hufca ZHP w Sandomierzu.
22.11.2009 r. – „SANDOMIERZ BIEGA” – Dzień Otwarty Stadionu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji był organizatorem jesiennej imprezy pn. „Sandomierz biega”,
która odbyła się 22 listopada 2009 roku na sandomierskim stadionie sportowym. W ramach
sandomierskich biegów uczestnicy pokonywali dystanse: 400 m , 1000 m oraz 3000 m podzieleni
na kategorie wiekowe.
Na zakończenie niedzielnej imprezy odbył się bieg po schodach stadionu. Zwycięzcy
w poszczególnych biegach otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Impreza „Sandomierz
biega” była połączona z Dniem Otwartym Stadionu, możliwością zwiedzenia obiektu, uzyskania
informacji o ofercie przygotowanej dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych. Z tej
oferty skorzystało wielu mieszkańców Sandomierza – przybywając rodzinnie na teren obiektu.
EDUKACJA
Wszystkie sandomierskie placówki uroczyście obchodziły Dzień 11 Listopada – Święto
Niepodległości. W tym dniu poczty sztandarowe i delegacje szkół uczestniczyły w miejskich
uroczystościach Święta Niepodległości.
W dniu 24 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, powołanej Zarządzeniem
Nr 89 Burmistrza Sandomierza z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji
Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. Komisja mając do dyspozycji 21.889 zł
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otrzymanych przez miasto jako dotacja celowa, przyznała ogółem 117 stypendiów szkolnych
o charakterze socjalnym, wnikliwie analizując złożone wnioski stypendialne. Jest to pierwsza
transza stypendialna obejmująca okres od 1 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej uzyskał akceptację Burmistrza Sandomierza.
W związku ze znaną w kraju sytuacją epidemiologiczną, wszystkie miejskie placówki monitorują
absencję uczniów w poszczególnych oddziałach, przedstawiając informacje zarówno Stacji
Epidemiologiczno-Sanitarnej, jaki i Burmistrzowi Sandomierza.
W ramach pierwszej edycji rządowego programu „Radosna szkoła”, którego celem jest zakup
pomocy dydaktycznych, utworzenie lub modernizacja placów zabaw, wniosek złożony przez
Szkołę Podstawową Nr 4 w Sandomierzu uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 12.000 zł.
z przeznaczeniem na ten cel. Pozostałe placówki także złożyły stosowne wnioski , które będą
rozpatrywane po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2010 rok.
Wydział Zamówień Publicznych:
•

Zawarto 3 umowy:

1. W dniu 27.10.2009r. - Wykonanie prac remontowych kamienno–betonowych obrzeży
kwater i kamiennych krzyży Cmentarza Wojennego przy ul. Mickiewicza w Sandomierzu
wpisanego do rejestru zabytków - Wartość zawartej umowy: 35.320,00 zł brutto.
2. W dniu 29.10.2009r. - Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami będącymi
własnością Gminy Sandomierz w skład, których wchodzą lokale mieszkalne i lokale
użytkowe w okresie od 01 listopada 2009 do 31 sierpnia 2010 roku. Wartość zawartej
umowy: 787.579,74 zł brutto.
3. W dniu 19.11.2009r. - Zakup kontenerów o pojemnościach: - 12m³ służących do
gromadzenia i transportowania makulatury, - 35m³ służących do gromadzenia transportu
szkła bezbarwnego i kolorowego. Wartość zawartej umowy: 53.436,00 zł brutto.
•

4 przetargi nieograniczone są w trakcie przeprowadzania (trwa sprawdzanie ofert,
przygotowywane są ogłoszenia o wyborze oferty i umowy):
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa
przedszkola przy ul. Portowej nr 28 w Sandomierzu- otwarcie ofert odbyło - 21.10.2009 r.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Budowa
budynków socjalnych jednokondygnacyjnych cztero i dziewięciorodzinnego z przyłączami
w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej- otwarcie ofert odbyło się - 21.10.2009r.

3. Opracowanie Strategii Promocji Miasta Sandomierza – otwarcie ofert odbyło się 09.11.2009r.
4. Zakup i dostawa 3 zestawów pojemników w kształcie „IGLOO–DZWON” o całkowitej
pojemności 2, 5m3. – otwarcie ofert odbyło się – 27.11.2009r.
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Referat Windykacji Należności:
1. Wydano 8 decyzji w sprawach zastosowania ulg podatkowych w spłacie zaległości,
2. Wydano 1 postanowienie w sprawie zajęcia stanowiska przez wierzyciela na wniosek Urzędu
Skarbowego w Sandomierzu.
3. Wystawiono 610 upomnień w sprawie podatku od nieruchomości i podatku od środków
transportowych, oraz lokali użytkowych.
4. Wydano 2 oświadczenia cywilno – prawne wierzyciela w sprawie zastosowania ulg w spłacie
zaległości innych niż podatki (mandat karny, opłata za bloczki parkingowe).
5. Wystawiono 14 wezwań przedsądowych o zapłatę zaległości czynszowych dot. lokali
mieszkalnych i użytkowych,
6. Podpisano z dłużnikami 2 umowy rozkładające na raty zaległości dot. czynszów za lokale
mieszkalne,
7. Wydano 325 zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatników podatku rolnego
oraz o niezaleganiu w podatkach,
8. Wysłano 4 ostrzeżenia o zamiarze rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego.
9. Wysłano zapytania o stan egzekucji w sprawie 86 tytułów wykonawczych.
10. Sporządzono 1 wniosek o dokonanie zabezpieczenia hipotecznego zaległości podatkowych.
Referat Podatków i Opłat:
1. Wydano 55 decyzji po zmianie.
2. Wszczęto postępowanie w 12 przypadkach.
3. Wznowiono postępowania w 2 przypadkach.
4. Wysłano 29 wezwań.
5. Wysłano upomnienia do osób prawnych na kwotę 455 959, 80 złotych.
6. Wydano tytuły wykonawcze w stosunku do osób prawnych na kwotę 89 437, 80
złotych
Sporządziła: Izabela Rycombel
Sandomierz 30.11.2009 r.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że przyszedł Radny, Pan
Krzysztof Niżyński – spóźnienie usprawiedliwione.
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Pan Marceli Czerwiński
Zapytał:
- Jak przebiega w Sandomierskich placówkach oświatowych akcja spożywania owoców
i warzyw?
- Powiedział, że są już w Polsce budowane placówki wyposażone w pochłaniacze bakterii
i wszelkiego rodzaju zarazków (produkowane wg wzorca z NASA) i kosztują ok. 3,5 tys. zł.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, że:
- Dziękuje za sygnał – jeżeli będzie jakieś dobrodziejstwo, które Miasto będzie mogło kupić dla
zdrowia dzieci i wyposażyć nie obiekty szkolne – to Miasto je kupi.
- Dzieci mają warzyw i owoców pod dostatkiem - Dzieci są zdrowe i zahartowane.
Pan Marek Kwitek – Poseł na Sejm RP
Powiedział, między innymi, o:
- Realizacji Programu „Owoce i warzywa w szkole”, który miał na celu podniesienie konsumpcji
tych produktów, o jego plusach i słabościach.
- Realizacji Programu Rewitalizacji ”Starówki” jednocześnie pytając: Kiedy będzie realizowany
I etap inwestycji? Jakie środki własne przeznaczone zostaną na to o zadanie? Skąd Pan Burmistrz
zamierza pozyskać fundusze na realizację II etapu ?
- Ew. dofinansowaniu sandomierskich Cmentarzy: możliwości i ograniczenia w pozyskiwaniu
funduszy na ten cel i roli Miasta przy udzielaniu wsparcia.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Miasto - jeżeli prawo na to pozwala - wspomaga renowację cmentarzy np. za pośrednictwem
Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego.
- Problem był z wywożeniem śmieci i porządkowaniem Cmentarza Katedralnego – za to Miasto
nie może zapłacić.
- Rewitalizacja „Starówki” – I etap będzie realizowany w latach 2010 – 2012 i jest finansowany
„50 na 50”
- Dokumentacja II etapu rewitalizacji Starówki jest wykonana (łącznie z iluminacją), ale dzisiaj
trudno powiedzieć kiedy i co będzie realizowane: „Skończymy I etap, to będę myślał poważnie o
drugim.”
Pan Marek Kwitek – Poseł na Sejm RP
Powiedział, że:
- Zarząd Województwa nie mógł dofinansować prac prowadzonych w Sandomierskiej Katedrze,
mogła to natomiast zrobić Gmina.
- W sprawie pozyskania funduszy – jak wyżej – „Dzisiaj Ksiądz Proboszcz w tej materii jest w
Ministerstwie”
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, że:
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- Chciał wesprzeć Koleżankę - Mariolę Stępień - w działaniach dotyczących ulicy Lubelskiej
w Sandomierzu – ulicy „która woła o pomstę do nieba”.
- Na sandomierskim odcinku tej ulicy nie ma chodników, oświetlania, poboczy, zalegają zwały
ziem, co na drogach tej rangi jest żenujące.
- Domaga się od wszystkich Władz, żeby coś wreszcie zrobić z tą ulicą.
- Władze Wojewódzkie mamiły obietnicami (jak Miasto dofinansuje wykonanie dokumentacji, to
zrobimy ulicę), oszukiwały.
- Przez lata budowane są drogi donikąd, przez las, budowane są niepotrzebne mosty – przykłady
można mnożyć.
- Skandalem jest to, jak Władze Wojewódzkie traktują swoją własność – Ta droga jest bezpańska.
Pani Mariola Stępień
Powiedziała, między innymi, że:
- Mieszkańcy ulicy Lubelskiej są zdeterminowani i zapowiadają blokadę tej ulicy.
- Otrzymała odpowiedź od Marszałka Województwa, który informuje, między innymi, że ”aby
przedsięwzięcie doszło do skutku, konieczna jest współpraca między samorządem lokalnym,
a Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich” i w ramach tej współpracy oczekuje
deklaracji, że „Urząd Miasta Sandomierza zobowiązuje się do wykonania dokumentacji
technicznej na przebudowę wnioskowanej ulicy”.
- W 2008 roku Rada Miasta podjęła uchwałę, przeznaczając ok. 300 tys. zł na wykonanie takiej
dokumentacji.
- Liczy na pomoc, między innymi, Pana Marka Kwitka – Posła na Sejm RP.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Jest bardzo niezadowolony z tego co się dzieje.
- Wystąpił z zapytaniem do Zarządu Dróg Wojewódzkich o jednoznaczną odpowiedz: Kiedy
inwestycja będzie realizowana ?
– Z pisma, które przytoczyła Radna – Pani Mariola Stępień – wynika, że Miasto ma teraz
wykonać dokumentację (na drodze Marszałka – „Coś jest chyba nie tak”)
- Zapewnia, że ze strony Miasta jest ogromna wola współpracy, ale „żebyśmy mieli chociaż
jakieś zapewnienie w formie pisemnej”.
- Zbliżają się wybory i „trzeba tak zrobić”, aby Marszałek był z Sandomierza i wówczas
wszystkie drogi wojewódzkie będą zrobione.
Wobec braku dalszych zgłoszeń Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta:
- Powiedział, że ten apel o pomoc przy odbudowie ulicy Lubelskiej możemy skierować również
do Pani Asystent Radnego Wojewódzkiego - Grzegorza Szaginiana
- Zamknął punkt 5. Porządku obrad sesji.
Ad. 7
Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Jacek Dybus
Powiedział, że:
- Prosi w imieniu Mieszkańców o wykonanie chodnika przy ulicy Patkowskiego.
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- Podczas imprez w Hali Sportowej nie można normalnie wyjść i wejść do własnego domu
z powodu zaparkowanych wzdłuż ulicy samochodów.
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, że:
- Rozmawiał z Mieszkańcami ulicy Patkowskiego i popiera wniosek Kolegi Radnego – Pana
Jacka Dybusa.
- Składał interpelację w sprawie wykonania oświetlenia przy ulicy Mickiewicza, która jest drogą
wjazdową do Miasta: przypomina, że jest dokumentacja, zadanie było zaplanowane w budżecie.
- Co z budową przedszkola na Hucie?
- Młodzi Sandomierzanie „zgłaszają”, że otrzymują od Burmistrza Sandomierza listy
gratulacyjne z okazji ukończenia 18. lat. – Niektórzy są zdziwieni, bo urodziny mieli 10 miesięcy
temu
„O co chodzi z tym listem gratulacyjnym - no coś muszę tym ludziom zainteresowanym
odpowiedzieć.”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, że jest rolą Burmistrza „zachęcanie do doskonałej dorosłości.”
Pan Maciej Skorupa
„To jest – do wyborów.”
Pan Janusz Sochacki
„Jeden jabłka, drugi listy.”
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, że różnica polega na tym, że jeden daje z budżetu Miasta, a drugi z własnych
pieniędzy.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Jeżeli Radny – Pan Maciej Skorupa – uzna, że Burmistrz przekroczył prawo i uszczuplił
finanse Gminy, może powiadomić prokuratora „Przecież ma Pan wprawę w tym, jak to się robi.”
- Ma prawo wysyłać listy gratulacyjne i przypomniał, że został wybrany przez 5 400
Sandomierzan, a Pan Maciej Skorupa przez 100.
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, że mówienie, iż ma wprawę w donoszeniu na kogoś do prokuratury jest dla niego
obraźliwe.
- Jako radny ma prawo zadać pytanie.
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, że jeżeli uraził Radnego – to przeprasza.
Pan Krzysztof Kandefer
Powiedział, że:
- Ma nadzieję, iż nie będzie tak - jak często zdarza się w naszym kraju - że musi najpierw dojść
do tragedii, aby ktoś zauważył stan drogi.
- Dziękuje Panu Burmistrzowi za przychylenie się do wniosku Klubu Radnych „Prawa
i Sprawiedliwości” i wygospodarowanie środków na szczepienie dla osób powyżej 65. roku
życia.
Pan Jacek Dybus
Powiedział, że:
- Prawie wszyscy na sesji mają przypięte białe wstążeczki w związku z akcją „Nie biję”
- Bić można również słowem.
- Apeluje o sprawny przebieg sesji.
Pan Wojciech Czerwiec
Powiedział, między innymi, że;
- 5 miesięcy temu Klub Radnych „Kocham Sandomierz” zwrócił się do Przewodniczącego Rady
o ustalenie, jakie taryfy na wodę i ścieki są stosowane przez PGKiM.
- 3 miesiące temu Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu i Finansów wystąpiła z pytaniem – jak
wyżej – do Burmistrza Sandomierza.
- Do tej pory żaden z Adresatów tego pytania nie udzielił odpowiedzi.
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek
Powiedziała, między innymi, że:
- Miała nadzieję, że tradycją stanie się – przy realizacji inwestycji na terenie Sandomierza –
zatrudnianie mieszkańców Sandomierza.
- Prosi Pana Burmistrza jako Ojca Miasta, aby w rozmowach z szefami Firm wykonującymi
prace w naszym Mieście, w pierwszej kolejności zatrudniali Sandomierzan.
- Spacerując zauważyła, że w Sandomierzu jest brudno (np. Park „Piszczele” na odcinku od
ulicy Słonecznej)
- Prosi o postawienie przy parkingu na ulicy Tadeusza Króla zakazu poruszania się
przechodniom, bo może dojść do tragedii.
Ad. 8
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że:
- Wraz z Panem Marcelim Czerwińskim i Panem Jerzym Borowskim – Burmistrzem
Sandomierza – miał
zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w uroczystościach 15-lecia
Gmin
Dorzecza Koprzywianki.
Ekologicznego Związku

17

- W dniu dzisiejszym odbyła się bardzo ciekawa uroczystość: Dzień otwarty Środowiskowego
Domu Samopomocy i Świetlic Terapeutycznych – podczas tego spotkania został odczytany
Apel, o którym mówił Radny – Pan Jacek Dybus pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję - nie biję”
( tego typu akcja jest organizowana w 50. krajach)
- Na zaproszenie Pani Haliny Komendy – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej – wziął udział
w Dniu Pracownika Socjalnego.
- Podczas cotygodniowych dyżurów przyjmował interesantów, których problemy przekazywał
Panu Burmistrzowi na piśmie, bądź bezpośrednio.
- Otrzymał od Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza projekt budżetu na 2010 rok
- Kserokopię tego dokumentu Państwo Radni otrzymali (prośba o pochylenie się nad tym
dokumentem)
Ad. 9
Informacja o działalności miejskich jednostek organizacyjnych (w tym placówek
oświatowych) w zakresie rozwoju edukacji i oświaty oraz zapoznanie się z ofertą w zakresie
kultury działających na terenie miasta instytucji, placówek i stowarzyszeń.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, między innymi, że:
- W/w Informacja wynika z Planu pracy Rady Miasta Sandomierza i jest przedkładana Radzie
Miasta co roku.
- Materiały dotyczące Informacji były dosyć obszerne – część została przesłana na skrzynki
e-mailowe, całość była do wglądu w biurze Rady Miasta.
- Informację opiniowała Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu –
powiedział, że Komisja zapoznała się z przedłożonym materiałem i Informację przyjęła
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta:
- Zaprosił do dyskusji.
- Z uwagi na brak zgłoszeń powiedział, że prosi, aby w przyszłości, przygotowując takie
materiały, przyjąć pewien jednolity schemat, według którego poszczególne jednostki udzielałyby
informacji.
- Powyższe ułatwiłoby odbiór dokumentu.
- Informacja n/t Klubu Literackiego ograniczyła się do zapisu, że w tym Klubie odbyła się próba
Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
– W przyszłości prośba o więcej danych dot. Klubu Literackiego.
Pan Krzysztof Kandefer
Powiedział, że:
- Na posiedzeniu Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu, podczas której w/w Informację
omawiano, było szereg pytań do dyrektorów szkół.
- W przyszłości - zdaniem radnego - Dyrektorzy szkół powinni uczestniczyć w pracach Komisji
podczas analizy tego tematu.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – ogłosił 5-minutową przerwę.
Po przerwie Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – wznowił obrady
i przystąpił do realizacji kolejnego punktu Porządku obrad
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Ad. 10
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 Wojciech Czerwiec
Powiedział, między innymi, że:
- Uchwała o powołaniu Pana Janusza Kicińskiego wchodzi w życie z dniem dzisiejszym, a Pan
Janusz Kiciński akces do komisji stałych Rady Miasta złożył 19.11.2009 roku.
- Zgłasza formalny wniosek, aby każdą zmianę w załącznikach do uchwały głosować osobno.
Pan Jacek Dybus
Powiedział, między innymi, że:
- Projekt uchwały przedłożony Radnym zawiera podpis radcy prawnego i został przygotowany
zgodnie z przyjętymi zasadami.
- Uchwała dotycząca Pana Janusza Kicińskiego będzie podejmowana w chwili, kiedy jest już
radnym.
- Nie rozumie o co chodzi.
Pan Wojciech Czerwiec
Zapytał: Na jakiej podstawie Pan Janusz Kiciński 19 listopada zgłosił akces do komisji ?
Pan Janusz Sochacki
„Bo ktoś Go o to zapytał, dlatego zgłosił.”
Pan Marceli Czerwiński
Powiedział, że zgodnie z sugestią radcy prawnego w uzasadnieniu do uchwały można zmienić
datę na 30. listopada.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, że:
- Te wątpliwości można było wyjaśnić przed sesją, bo każdy z radnych materiały otrzymał
tydzień temu.
- Pan Janusz Kiciński zgłosił akces do komisji wcześniej, bo – proszę sobie przypomnieć - każdy
z nas tak robił.
- Istotne jest, czy do komisji zostanie powołany w momencie kiedy jest już radnym.
- Pan Janusz Kiciński jest radnym i nie ma żadnych przeszkód, aby został członkiem komisji.
Pan Władysław Teter
Powiedział, między innymi, że:
- „Pani Asia z biura Rady” powiedziała, że ten projekt uchwały jest źle przygotowany, bo
powinny być projekty uchwał na poszczególne nazwiska.
- Może się zdarzyć, iż ktoś z Radnych nie chce zagłosować na jedną osobę, a na inną chce.
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- Został poinformowany, że na sesji można złożyć wniosek, aby „głosować na każde nazwisko
oddzielnie”.
- Zgłasza formalny wniosek o głosowanie na każde nazwisko oddzielnie, bo to są ważne wybory,
„bo dojdzie do tego, że komisjami steruje niewidzialna ręka”.
Pan Robert Sobieraj
Powiedział, między innymi, że:
- W Uzasadnieniu do uchwały Rady Miasta w sprawie obsadzenia mandatu radnego jest
wymieniony Dyrektor Delegatury Biura Wyborczego w Kielcach, który stwierdził prawidłowość
kandydatury i 13 listopada 2009 roku poinformował o tym Pana Janusza Kicińskiego.
- Jego zdaniem Pan Janusz Kiciński miał prawo 19 listopada złożyć akces do komisji stałych
Rady Miasta.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, że:
- Ostatnio na każdej sesji jest projekt uchwały zmieniający skład poszczególnych komisji, są
kolejne roszady.
- Rządząca Koalicja nie może natomiast ustalić, kto zostanie przewodniczącym Komisji
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług w miejsce Pana Andrzeja Bolewskiego.
- Jeżeli nowa większość nie radzi sobie, to niech zrezygnuje, a nie obwinia niewidzialną rękę.
- Protestuje przeciwko próbie głosowania na poszczególne punkty – „pierwszy raz widzę, aby
uchwałę głosować w części”.
- O ile ktoś ma uwagi do uchwały, to zgłasza wnioski dotyczące konkretnego zapisu.
Zwracając się do Radcy prawnego, Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta,
powiedział, że:
- Jesteśmy zgodni, iż projekt uchwały został przygotowany prawidłowo.
- Jeżeli zostanie zgłoszony wniosek o wykreślenie osoby „niechcianej”, to z projektu uchwały
zostaje to nazwisko wykreślone.
Pani Teresa Prokopowicz – radca prawny
Powiedziała, między innymi, że:
- Zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza radny powinien być co najmniej w 2 komisjach
stałych, a komisja powinna liczyć minimum 5. członków.
- Radny chce pracować w komisji, a Rada powie „nie” - Na jakiej podstawie ?
Pan Jacek Dybus
Powiedział, między innymi, że:
- Doświadczeni radni popełnili błąd i nie potrafią z tego błędu wybrnąć.
- Zgłasza wniosek formalny o przerwanie dyskusji i przystąpienie do głosowania.
Pan Przewodniczący powiedział, że w pierwszej kolejności zostanie przegłosowany wniosek
radnego – Pana Władysława Tetra.
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Pan Jacek Dybus
Powiedział: „Przecież to jest niezgodne z prawem.”
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że:
- Niestety „takie przypadki w historii Rady Miasta miały miejsce”: „Swego czasu Radni uparcie
nie przegłosowywali chociażby kandydatury Pana Wiesława Warzechy do Komisji Rewizyjnej”.
- Zapytał, który z wniosków jest najdalej idący ?
- Czy Wnioskodawcy podtrzymują swoje wnioski ?
Pani Teresa Prokopowicz – radca prawny
Powiedziała, że wniosek ma dotyczyć treści uchwały.
Pan Władysław Teter
Powiedział, że:
- Dotychczas głosowało się „na nazwisko indywidualne”
- Nie może być tak, że ci, co chcą być w komisji, mogą być w niej od 15 lat.
Pan Jacek Dybus
Powiedział, że podtrzymuje swój wniosek.
Pan Krzysztof Kandefer
Złożył wniosek o 5. minut przerwy.
Pan Tadeusz Frańczak ogłosił 5-minutową przerwę.
Po przerwie Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – wznowił obrady.
Pan Wojciech Czerwiec
Powiedział, że składa wniosek formalny, aby w projekcie uchwały:
- W paragrafie 1 punkt 1. wykreślić „Janusz Kiciński”
- W paragrafie 1. punkt 3. wykreślić „Janusz Kiciński”
Pan Krzysztof Niżyński
Zapytał: Dlaczego skreśla się Pana Janusza Kicińskiego w „tych punktach”, a pozostawia się
„w innych punktach” ?
Pan Wojciech Czerwiec
Powiedział, że:
- „Nie zauważył”.
- W punkcie 4. też wnosi o skreślenie „Janusz Kiciński”.
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, że „ ma wniosek formalny”, aby Komisja Rewizyjna była jednoosobowa.
Pan Władysław Teter
Powiedział, między innymi, że:
- Panu Burmistrzowi lepiej by się rządziło, gdyby Rady, komisji, zastępcy, nie było w ogóle i nie
musiałby pytać nikogo o zdanie.
- Pan Burmistrz zmierza do rządów absolutnych, ale „Mu się to nie uda”.
Pan Janusz Sochacki
Zwracając się do radnego – Pana Wojciecha Czerwca zapytał:
- Czy złożony przez radnego wniosek zmierza do tego, aby Radnego – Pana Janusza Kicińskiego
– wykreślić ze wszystkich komisji, do których zgłosił akces ?
- Czy Radny uważa, że ten wniosek jest zgodny z prawem ?
Pan Wojciech Czerwiec
„Tak”
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, że:
- Złożony przez Pana Wojciecha Czerwca wniosek jest niezgodny z przepisami, niezgodny ze
Statutem.
- Radny ma prawo i obowiązek uczestniczyć w pracach komisji (minimum dwóch), a w/w
wniosek uniemożliwia wykonywanie mandatu.
- Radny wykonuje swój mandat, między innymi, pracując w komisjach.
- Najprościej byłoby się nie odzywać i później zaskarżyć uchwałę, ale nie chodzi o „szukanie
sensacji”.
- Niech Radny się zastanowi czy taki wniosek jest legalny.
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek
Powiedziała, między innymi, że:
- Jest mało członków w Komisji Zdrowia i Komisji Mieszkaniowej.
- Zaprasza Radnego - Pana Janusza Kicińskiego - do uczestniczenia w pracach Komisji Polityki
Mieszkaniowej.
Pan Jacek Dybus
Powiedział, między innymi, że:
- Są chętni do pracy w komisjach, a radni rządzącej Koalicji im to uniemożliwiają.
- „Po prostu niektórych ludzi boicie się.”
- Każdy ma prawo pracować w komisjach, w których chce, a Rada to tylko zatwierdza
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Pan Marceli Czerwiński
Powiedział, że:
- Radny – Pan Janusz Kiciński, „na powitanie” został potraktowany jak „osobnik niepotrzebny”.
- Przyszedł nowy Radny, chce pracować, ”a my Go chcemy zgnoić od razu”.
- Ostatnio na Komisji Gospodarki Przestrzennej czekano na Pana Wojciech Czerwca, bo nie było
quorum.
- „Jest Adwent, opamiętajcie się ludzie i idźcie się pomodlić, może Wam to dobrze zrobi.”
Pan Wojciech Czerwiec
Powiedział, że:
- W Komisji Gospodarki Przestrzennej jest jeszcze 14 innych osób.
- Nie musi się opamiętywać.
- Komisja Rewizyjna przez 5 miesięcy nie potrafi się zebrać – „To jaki z tego wniosek?”
Pan Marceli Czerwiński
„Jest źle zbudowana”
Pan Władysław Teter
Powiedział, że:
- Komisja nie jest „źle zbudowana”, tylko jest „umiejętnie sterowana”.
- Jak przed Komisją Rewizyjną odbywa się inna komisja, to jest frekwencja, a za półtorej
godziny działa „niewidzialna ręka” i „jednego złapało serce, drugiego płuca, trzeci wyjeżdża”
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, że:
- Koalicja rządząca mogła spokojnie przed sesją „rozdać karty” , ustalić co i kiedy, sprawdzić
czy prawnie jest to dopuszczalne, przygotować projekt uchwały a nie „robić spektakl”.
- Teraz na każdej sesji będą zmiany w komisjach.
- Jako Koalicja rządząca „weźcie się do roboty” – należy przygotować prawidłowe projekty
uchwał, a nie obwiniać jakąś niewidzialną rękę.
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek
Powiedziała, że można było przygotować dokumenty pod warunkiem, że ma się w Urzędzie
ludzi, którzy są za obecną Koalicją (a nie wprowadza się w błąd, że można na sesji wykreślić
osobę z załącznika)
Pan Jacek Dybus
Zgłosił wniosek o przegłosowanie tego punktu.
Pan Wojciech Czerwiec
Powiedział, że chce zmienić złożony przez siebie wniosek i wnosi, aby: wykreślić punkt 2.
w paragrafie 1. , a punkty 3., 4., i 5 . pozostawić bez zmian.
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Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
dyskusji ?

zapytał: Kto jest za zamknięciem

Pani Teresa Prokopowicz – radca prawny
Powiedziała, że Pan Przewodniczący powinien przegłosować wniosek zgłoszony przez Pana
Wojciecha Czerwca.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego – Wojciecha Czerwca:
„w paragrafie 1, punkt 2. skreśla się nazwisko „Janusz Kiciński””
Wynik głosowania: 9 „za”, 7 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się „od głosu, 1 osoba nie
głosowała.
Następnie Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie
projekt powyższej uchwały uwzględniający wprowadzoną zmianę.
Wynik głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się”, 2 osoby nie głosowały.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza
podjęła
Uchwałę Nr XLII/355/2009
zmieniającą 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. 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
Opinie komisji merytorycznych Rady Miasta Sandomierza:
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że
komisja przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia – opinia pozytywna.
Pan Janusz Sochacki
Zwracając się do Radnego – Pana Wojciecha Czerwca, zapytał: Czy tą uchwałą zmniejszamy
wydatki na utrzymanie osób w Środowiskowym Domu Samopomocy, a zwiększamy na
wynagrodzenia ?
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powołując się na
uzasadnienie do projektu uchwały – udzielił odpowiedzi Przedmówcy.
Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji, Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady
Miasta – poddał pod głosowanie projekt powyższej uchwały.
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (Radna - Pani Sylwia Rybacka
– nieobecność usprawiedliwiona).
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I stwierdził, że Rada Miasta podjęła
Uchwałę Nr XLII/356/2009
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok.
Opinie Komisji merytorycznych Rady Miasta Sandomierza:
- Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Wojciech Czerwiec – opinia pozytywna.
- Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – Pan Andrzej Majewski – opinia
pozytywna.
Pan Janusz Sochacki
- Zapytał: Czy kosztem zakupów i usług remontowych zmniejsza się i zwiększa wynagrodzenie
w tych placówkach ?
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, że:
- Z uwagi na wymóg ustawowy gmina musi wypłacić wynagrodzenie na odpowiednim poziomie.
- Po dokonaniu korekt udało się wygospodarować potrzebne kwoty (i nie trzeba było pożyczać
pieniędzy).
Pan Janusz Sochacki
Powiedział ad vocem, że pytał Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów wyłącznie o to:
Czy możemy podwyższać płace kosztem remontów i usług remontowych ?
Pan Przewodniczący powiedział, że autorem, wnioskodawcą i osobą udzielającą odpowiedzi na
temat projektu uchwały jest Pan Burmistrz.
Pan Janusz Sochacki
„To znaczy, że nie mogę pytać kogo chcę ?”
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że należy przede wszystkim
pytać osobę wnoszącą projekt uchwały.
Następnie z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak –
Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie projekt uchwały w wersji przedłożonej
przez Pana Burmistrza..
Wynik głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
I stwierdził, że Rada Miasta podjęła
Uchwałę Nr XLII/357/2009
w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok.
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Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od
01.01.2010 r.
- Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Pan Wojciech Czerwiec – opinia pozytywna.
- Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu
i Usług – opinia pozytywna.
- Pani Mariola Stępień (w imieniu Pana Andrzeja Glenia – Przewodniczącego komisji) –
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna.
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, że:
- Wielokrotnie rozmawiał z ludźmi prowadzącymi działalność gospodarczą i spotykał się
z zarzutami, że jako Rada nie wspieramy, nie pomagamy ludziom.
- Te głosy nasiliły się w ostatnim okresie w związku z kryzysem.
- Jego zdaniem podatki należy zostawić na poziomie lat ubiegłych.
- Wniosek dotyczy również kolejnej uchwały, którą Rada Miasta będzie podejmować.
Pan Janusz Sochacki
Złożył wniosek, aby podatki obniżyć o 10 % w stosunku do tego, co zostało uchwalone na 2009
rok.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Już za czasów Chrystusa nie lubiano tych, którzy zbierali podatki.
- Był też taki ktoś, kto proponował życie bez podatków: tylko skąd wziąć na szkoły, na
inwestycje.
- Wyborcy nie oceniają władzy przez pryzmat podatków, tylko wykonanych inwestycji
w Mieście.
- Podniesienie podatków o oczko lub pół oczka niżej, niż poziom inflacji jest zdrowym
podejściem do temat (inflacja wynosi 3,5 %)
- Miasto potrzebuje pieniędzy, jest dużo inwestycji do wykonania i apeluje do Radnych o zdrowe
podejście do zagadnienia.
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, że:
- Nie dąży do obniżenia podatku o 10 %..
- Trzeba wyjść ludziom naprzeciw i zostawić podatki na poziomie lat ubiegłych.
- „Musimy szukać większego dojścia do ludzi.”
Pan Jacek Dybus
Powiedział, że:
- Będzie bronił stanowiska Komisji, której przewodniczył i jest zaskoczony wnioskiem Radnego
– Pana Macieja Skorupy.
- Podwyżka o 3 % jest podwyżką poniżej inflacji.

26

- Szkoda, że Pan Maciej Skorupa nie zgłosił tego wniosku na posiedzeniu Komisji, bo wówczas
byłaby szansa wypracowania jakiegoś consensusu.
Pan Krzysztof Niżyński
Powiedział, że:
- Nasuwa się pytanie: po co komisje opiniują projekty i wypracowują wnioski.
- Prosi Pana Macieja Skorupę o wycofanie wniosku.
Pan Władysław Teter
Powiedział, że:
- Zgłasza formalny wniosek o zamknięcie dyskusji.
- Bywało, że komisja wypracowywała wnioski, a Radni na sesji zmieniali zdanie.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że:
- Radny – Pan Maciej Skorupa – nie zdążył wycofać swojego wniosku.
- Wniosek Radnego – Pana Janusza Sochackiego – nie zostanie rozpatrzony, bo Wnioskodawca
„mógł podać jakieś konkretne cyfry”.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, że należy przyjąć te same kryteria, według których został sformułowany wniosek
Radnego - Pana Macieja Skorupy („utrzymanie na poziomie tamtego roku”).
Pan Przewodniczący poprosił Radnego - Pana Janusza Sochackiego - o sprecyzowanie wniosku.
Pan Janusz Sochacki
„10% i tyle (…)”
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie wniosek radnego
– Pana Janusza Sochackiego.
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny UM
Powiedziała, że wnioski należy przegłosować w kolejności - jak niżej:
- Utrzymanie podatku na poziomie roku ubiegłego – Przyjęcie tego wniosku spowoduje, że Rada
nie będzie musiała podejmować uchwały.
- Jako drugi w kolejności należy przegłosować wniosek radnego – Pana Janusza Sochackiego.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod glosowanie wniosek Pana
Macieja Skorupy Wynik głosowania: 7 „za”, 7 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się – wniosek nie uzyskał
wymaganej większości.
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Pan Janusz Sochacki
Powiedział, ze wycofuje swój wniosek, który był odpowiedzią na wniosek Pana Macieja
Skorupy.
Następnie Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od
01.01.2010 r.
Wynik głosowania: 8 „za”, 6 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” , 1 osoba nie głosowała
- i stwierdził, że Rada Miasta podjęła
Uchwałę Nr XLII/358/2009
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2010 r.
Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych od 01.01.2010 r.
Opinie komisji merytorycznych:
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.
Pani Mariola Stępień – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa – opinia pozytywna.
Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu
i Usług – opinia pozytywna
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – otworzył dyskusję.
Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i na
podstawie wyników głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”, 1 osoba nie
głosowała – stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XLII/359/2009
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od
01.01.2010 r.
Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych.
Opinie komisji merytorycznych:
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.
Pani Mariola Stępień – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa – opinia pozytywna.
Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu
i Usług – opinia pozytywna
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta otworzył dyskusję.
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w uchwałę
i na podstawie wyników głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, przy 0 „wstrzymujących się”,
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1 osoba nie głosowała (Radny – Pan Marceli Czerwiński - nieobecność usprawiedliwiona)
stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XLII/360/2008
w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych.
Ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
Opinie komisji merytorycznych:
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.
Pani Mariola Stępień – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa – opinia pozytywna.
Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu
i Usług – opinia pozytywna.
Następnie – wobec braku głosów w dyskusji – Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie
projekt w/w uchwały i na podstawie wyników głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”, 1 osoba nie głosowała
- stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XLII/361/2009
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
Ad. 17
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej.
Opinie komisji merytorycznych:
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.
Pani Mariola Stępień – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa – opinia pozytywna.
Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu
i Usług – opinia pozytywna.
Następnie wobec braku głosów w dyskusji, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w
uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0„wstrzymujących się”)
stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XLII/362/2009
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
Ad. 18
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza.
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.
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Pani Mariola Stępień – w imieniu Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej,
Ochrony, Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług –
opinia pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta –
poddał pod głosowanie w/w uchwałę i na podstawie wyników głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”,
0„wstrzymujących się”, 1 osoba nie głosowała
- stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XLII/363/2009
w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu.
Ad. 19
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/186/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia
28 maja 2008 roku w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim
zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza.
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – powiedział, że:
- Klub Sportowy „Wisła” borykał się i boryka z wieloma problemami, w tym brakiem pieniędzy.
Komisja, której przewodniczy zaproponowała, aby w § 1 punkt 1 zmienić wysokość stawki
z 20% na 50 %.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług –
powiedział, że:
- komisja, której przewodniczy, zaproponowała również podniesienie do 50% od pobranych od
ajenta poborów.
- Klub Sportowy „Wisła” musi ponosić dodatkowe koszty za dojazd, za wynajem boisk na
treningi i na mecze.
Pan Janusz Sochacki
Zapytał: Czy wybór inkasenta (w tym przypadku kolejny wybór tego samego inkasenta) nie
powinien być przeprowadzony w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych ?
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny UM
Powiedziała, że tą uchwałą ustalamy wynagrodzenie.
Pan Janusz Sochacki
„Skoro zmieniamy zasady opłat, to czy to nie powinno być w oparciu o ustawę o zamówieniach
publicznych ?”
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny
Powiedziała, że:
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- To pytanie należałoby skierować do merytorycznego Wydziału, bo nie uczestniczyła
w przetargu i nie wie.
- Opinie w tej sprawie są różne.
Pan Janusz Sochacki
Zapytał: czy ta uchwała jest zgodna z ustawą o zamówieniach publicznych i czy może
„zagłosować”?
Pani Teresa Prokopowicz
Powiedziała, że Radny – Pan Janusz Sochacki – może spokojnie głosować.
Następnie Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie:
- Wniosek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
dot. wzrostu stawki do 50%.
Wynik głosowania: 11 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób „wstrzymało się od głosu, 1 osoba nie
głosowała.
- Projekt omawianej uchwały uwzględniający wprowadzoną – jak wyżej – zmianę,
i w wyniku głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”, przy 4 głosach „wstrzymujących się” (1 osoba nie
głosowała) stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XLII/364/2009
zmieniającą uchwałę Nr XXII/186/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2008
roku w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim
zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu.
Ad. 20
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/341/2009 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sandomierzu na 2009
rok.
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza.
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.
Pani Mariola Stępień – w imieniu Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej,
Ochrony, Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług –
opinia pozytywna.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, że:
- Jest zaniepokojony gospodarowaniem środkami z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
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- Przechodzą z roku na rok i wydaje się, że po raz kolejny w/w środki nie zostaną wykorzystane.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
– poddał pod głosowanie projekt uchwały i na podstawie wyników głosowania: (16 „za”, 0
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 1 osoba nie głosowała) stwierdził, że Rada Miasta
Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XLII/365/2009
zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/341/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września
2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sandomierzu na 2009 rok.
Ad. 21
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych na terenie Miasta Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak -–Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza.
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.
Pani Mariola Stępień – w imieniu Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej,
Ochrony, Środowiska i Rolnictwa – opinia pozytywna.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług –
opinia pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poddał
pod głosowanie projekt uchwały
- i na podstawie wyników głosowania: (16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 1 osoba
nie głosowała) stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XLII/366/2009
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na
terenie Miasta Sandomierza.
Ad. 22
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej
szkół i przedszkoli w Sandomierzu zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/341/2006 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej
i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza.
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.
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Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia
pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poddał
pod głosowanie projekt uchwały
- i na podstawie wyników głosowania: (16 „za”, 0 „przeciw”, „wstrzymujących się”, 1 osoba nie
głosowała) stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XLII/367/2009
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca
2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół
i przedszkoli w Sandomierzu zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/341/2006 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej
i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu.
Ad. 23
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok.
Opinie komisji merytorycznych:
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywn.a
Pan Michał Saracen – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia –
opinia pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji, Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poddał
pod głosowanie projekt uchwały
- i na podstawie wyników głosowania: (16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 1 osoba
nie głosowała) stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XLII/368/2009
w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok.
Ad. 24
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 rok
Opinie komisji merytorycznych:
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.
Pan Jacek Dybus – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług –
opinia pozytywna.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza:
- Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
- Na podstawie wyników głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XLII/369/2009
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 rok
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Ad. 25
Przyjęcie Harmonogramu Dyżurów radnych
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta:
- Zapytał o ew. uwagi dotyczące Harmonogramu Dyżurów radnych.
- Poddał pod głosowanie w/w harmonogram.
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 1 osoba nie głosowała
(Radna - Pani Mariola Stępień – nieobecność usprawiedliwiona)
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził, że Rada Miasta przyjęła
Harmonogram Dyżurów radnych Miasta Sandomierza.
Ad. 26
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/351/2009 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 28 października 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek niepublicznych działających na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta Sandomierza.
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia
pozytywna.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – wobec braku zgłoszeń do dyskusji,
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu, 1 osoba nie
głosowała.
Pan Tadeusz Frańczak stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza
Uchwały Nr XLII/370/2009
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/351/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28
października 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek niepublicznych działających na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.
Ad. 27
Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że:
- Przekazał Państwu Radnym projekt budżetu ’2010 i prosi o rozpoczęcie prac w poszczególnych
komisjach i wypracowanie wniosków.
- Prosi o przygotowanie Planu pracy Komisji stałych Rady Miasta na 2010 rok oraz propozycje
do Planu Pracy Rady Miasta Sandomierza na 2010 rok.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta przedstawił:
- Pismo z Urzędu Skarbowego w Sandomierzu w sprawie Oświadczeń majątkowych Radnych.
- Pismo z Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu informujące o umorzeniu sprawy dotyczącej
skargi pana Jerzego Sałaty (pismo do wglądu w biurze Rady Miasta)
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- Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzające w części nieważność
uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Pana Andrzeja Bolewskiego (wprowadzenie zapisu do
treści uchwały o rezygnacji z mandatu przez Pana Andrzeja Bolewskiego było sprzeczne
z prawem – mandat wygasł na podstawie art. 190 ust. 1 punkt 1.),
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w stosunku do uchwały Nr
XXXIXc/337/2009 Rady Miasta Sandomierza z 30 września 2019 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sandomierz.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, że:
- W/w uchwała została podjęta „za wcześnie” – zmieniła się bowiem ustawa i należało poczekać.
- 1 stycznia przyszłego roku nie byłoby żadnego problemu.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, że:
- Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu zaprasza na dzień osób Niepełnosprawnych
pod hasłem „Zamek bez barier”.
Fundusze z koncertu charytatywnego zostaną przeznaczone na zakup schodołazu.
Ad. 28
Zamknięcie obrad.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził wyczerpanie Porządku obrad,
podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XLII 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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