Protokół nr 32
z XXXII Sesji Rady Miasta Sandomierza
22 kwietnia 2009 roku – Ratusz

Godzina rozpoczęcia sesji - 14.00
Godzina zakończenia sesji – 17,45
Sesji przewodniczył Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.

Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza otworzył
XXXII sesję Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana Jerzego
Borowskiego – Burmistrza Sandomierza wraz z Zastępcą: Panem Markiem Bronkowskim,
Panią Tamarę Sochę - Skarbnika Miasta, dyrektorów podległych, współpracujących
z Urzędem Miasta jednostek: Prezesa PGKiM, Prezesa PEC, Prezesa Giełdy Sandomierskiej,
Przedstawicieli Związków Zawodowych, Pana Grzegorza Szaginiana – Radnego Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego, Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy prasy i radia oraz
Panie i Panów Radnych.
W sesji uczestniczyli równieŜ:
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Pani Barbara Gadawska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej
Pani Barbara RoŜek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Opieki Społecznej
Pani Iwona Głowacka – Dzieciuch p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich
Pani Izabela Rycomel – p.o. Kierownika Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
W XXXII sesji udział wzięło 21 Radnych Rady Miasta Sandomierza - jak
w załączonej liście obecności.
Pan Radny Andrzej Majewski usprawiedliwił swoje spóźnienie.
Pan Przewodniczący Rady Miasta – Pan Tadeusz Frańczak na podstawie listy obecności
stwierdził, Ŝe Rada jest władna podejmować uchwały.
Ad. 2
Powołanie sekretarza obrad.
Przewodniczący Rady Miasta - Pan Tadeusz Frańczak poprosił o dokonanie wyboru
sekretarza dzisiejszej sesji Rady Miasta.
Pan Krzysztof Kandefer
Zaproponował kandydaturę Pana Macieja Skorupę – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Pan Maciej Skorupa wyraził zgodę i wobec braku innych zgłoszeń Pan Tadeusz Frańczak
poddał pod głosowanie w/w kandydaturę:
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”. Jedna osoba
nie brała udziału w głosowaniu.
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Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Maciej Skorupa został sekretarzem dzisiejszych
obrad.

Ad. 3
Przyjęcie Porządku obrad sesji.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta zapytał o ew. uwagi, wnioski do
przedstawionego Porządku obrad XXXII sesji Rady Miasta.
Pan Andrzej Bolewski
- Zasygnalizował problem dot. ustalenia lokalizacji targowiska,
- Zaapelował do Pana Burmistrza o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji pkt. 9. Podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska. Radny zaznaczył, Ŝe ten punkt uzyskał
opinie pozytywną praktycznie wszystkich merytorycznych Komisji.
Powiedział, Ŝe:
- Proponując przeniesienie targowiska „Zieleniak” na Plac 3 Maja problem generujemy.

- Zobowiązaliśmy się, Ŝeby ten problem Placu 3 Maja generalnie rozwiązać.
- Podejmując taką decyzje problem zwiększamy.
- Nieprawdą jest to, Ŝe tam będą 3 stoły tam, praktycznie począwszy od Piasta aŜ po Stadion
ludzie handlują jak to się mówi z chodnika i będą handlować dalej.
- ZłoŜył kilka interpelacji dot. Placu 3 Maja ale odpowiedzi , które otrzymał w tej kwestii
Go nie satysfakcjonują.
- Plac 3 Maja jako plac targowy nie spełnia Ŝadnych standardów.
- Plac 3 Maja stwarza zagroŜenie dla Ŝycia i zdrowia kupujących jak i ludzi tam handlujących.
- Plac 3 Maja w takim wydaniu urąga wszelki logicznym zasadom.
- Podejmując uchwałę dot. przeniesienie targowiska „Zieleniak” na Plac 3 Maja problem
zwiększamy.
- Po pierwszej kontroli: StraŜy PoŜarnej, Sanepidu, Inspekcji Pracy, Inspekcji handlowej ten
obiekt będzie zamknięty.
- JeŜeli ten problem nie będzie rozwiązany to przykro mu ale będzie zmuszony powiadomić
odpowiednie instytucje o tej sprawie.
- W swoich interpelacjach podawał propozycje rozwiązania problemu dot. Placu 3 Maja.
Pan Krzysztof Cieślak
Wnioskuje o przeniesienie punktu 17. Interpelacje i zapytania Radnych w miejsce punktu
6 zaraz po punkcie „5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta”,
natomiast pozostałe punkty przyjęłyby numerację o jeden niŜej.
Pan Marceli Czerwiński
Powiedział, Ŝe:
- PoniewaŜ jeszcze nie ma nazwisk kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
to prosi aby przed lub po podaniu nazwisk Pan Przewodniczący zapytał czy są to osoby juŜ
zlustrowane przez IPN i czy te osoby miały wyroki lub mają i czy są te wyroki umorzone.
- W skład Komisji Rewizyjnej ,a tym bardziej jeśli chodzi o Przewodniczącego muszą to być
ludzie „czyści jak łza”.
Pan Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza
Zaapelował do Pana Radnego Andrzej Bolewskiego o:
- Podanie „złotego środka” na rozwiązanie problemu dot. Placu 3 Maja.
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- ZłoŜenie konkretnego wniosku, propozycji dot. rozwiązania zgłoszonego problemu.

Pan Andrzej Bolewski
Powiedział, Ŝe:
- ZłoŜył interpelację, w której podał propozycję lokalizacji Placu 3 Maja oraz sposób
organizacji tego placu.
- Wnioskuje, Ŝeby został odczytany Protokół z XXXIII sesji, na której zgłosił interpelację dot.
lokalizacji placu 3 Maja oraz interpelację dot. cen wody i ścieków.
Tadeusz Frańczak Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Ustosunkowując się do wniosku zgłoszonego przez Pana Andrzeja Bolewskiego powiedział,
Ŝe:
- Zgłoszony wniosek nie moŜe być technicznie zrealizowany poniewaŜ dziś mamy XXXII
sesję a XXXIII a sesja jest dopiero przed nami.
- W porządku obrad dzisiejszej sesji jest przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta
Sandomierza,
- W punkcie przyjęcie protokołu z XXX sesji zapyta czy ten protokół ma zostać odczytany.
Wobec braku dalszych zgłoszeń Pan Tadeusz Frańczak Przewodniczący Rady Miasta
Sandomierza poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Pana Radnego Krzysztofa
Cieślaka i zapytał: Kto z Państwa Radnych jest za:
- przeniesieniem punktu 17. Interpelacje i zapytania Radnych w miejsce punktu 6. zaraz
po punkcie „5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta”, natomiast
pozostałe punkty przyjęłyby numerację o jeden niŜej np. punkt 7. 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 itd.?
Wynik głosowania: 17 „za”, 2 „przeciw”, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Jedna osoba
nie głosowała. Wniosek został przyjęty.
Następnie Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod
głosowanie Porządek obrad uwzględniający przegłosowany wyŜej wniosek.
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził jednogłośne przyjęcie przez
Radę Miasta Sandomierza Porządku obrad – jak niŜej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
Powołanie sekretarza obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Sandomierza.
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta.
Interpelacje i zapytania Radnych
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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Sandomierza.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Sandomierza.

3

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku
miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do
pomocy w formie doŜywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie
doŜywiania”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Miejską Sandomierz.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i zakładzie
pomocy społecznej w Sandomierzu do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009
rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2009 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa chodnika przy ulicy śeromskiego
w Sandomierzu” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 0756 T (ulica Mściowska)
w Sandomierzu”.
18. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy róŜne.
19. Zamknięcie obrad.

Ad. 4
Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta:
Następnym punktem w Porządku obrad jest przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miasta
Sandomierza. Protokół stosowny był do wglądu w Biurze Rady Miasta. Czy ktoś z Państwa
chciałby w tej sprawie zabrać głos. Pan Andrzej Bolewski zgłosił wniosek o odczytanie
protokołu. Czy Pan Radny Andrzej Bolewski podtrzymuje ten wniosek.
Pan Andrzej Bolewski
Powiedział, Ŝe:
- Jest zainteresowany odczytaniem protokołu z sesji, na której była omawiana sprawa dot.
ceny ścieków i wody.
- Wnioskuje o odczytanie protokołu z sesji na której były zgłaszane interpelacje dot. ceny
ścieków i wody.
W związku z brakiem zgłoszeń Pan Tadeusz Frańczak Przewodniczący Rady Miasta
zapytał: Kto jest za odczytaniem protokołu z XXX sesji Rady Miasta Sandomierza?
Wynik głosowania: 6 „za”, 12 „przeciw”, 3 osoby „wstrzymały się od głosu”.
Pan Tadeusz Frańczak stwierdził, Ŝe propozycja Pana Andrzeja Bolewskiego została
odrzucona.
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Pan Przewodniczący Rady zapytał: Kto jest za przyjęciem protokołu z XXX sesji Rady
Miasta Sandomierza?
Wynik głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się od głosu”. Jedna osoba
nie głosowała.
Pan Tadeusz Frańczak stwierdził, Ŝe Rada Miasta przyjęła Protokół z XXX sesji Rady Miasta.

Ad. 5
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieŜących sprawach Miasta.
Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza przedstawił:
Informację o bieŜących sprawach miasta w okresie od 03.03.2009 r. do 20.04.2009 r.
Wykaz zadań rozpoczętych bądź realizowanych przez:
Wydział Techniczno - Inwestycyjny
Podpisana została umowa Dotacji z Wojewodą Świętokrzyskim na dofinansowanie zadania:
budowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Dotacja celowa z budŜetu państwa w wysokości
664.219,88zł, co stanowi 50% wartości inwestycji.
Sprawdzane są oferty przetargu na wykonanie
Mickiewicza.

boiska wielofunkcyjnego przy ul.

ZłoŜony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania –
„ Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza –
II etap.
Przygotowywane są dokumenty i dokumentacje do przetargu na realizację zadania
„ Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego. JuŜ w przyszłym
tygodniu podpiszemy umowę z Marszałkiem Woj. Świętokrzyskiego na dofinansowanie tego
zadania w kwocie 18 mln zł. Termin realizacji ustalony jest na 30 czerwca 2010r.
Przeprowadzane są przeglądy gwarancyjne zadań wykonanych w latach ubiegłych.

Wydział Nadzoru Komunalnego
Miasto starannie przygotowuje się do otwarcia sezonu turystycznego zadbaliśmy
o ukwiecenie i uporządkowanie terenów zielonych szczególnie rejonu Starego Miasta:
pomalowano ławki, usunięto wszelkie usterki na chodnikach oraz pojawiające się zapadliska.
- Wykonano remont chodnika przy ul. Opatowskiej.
- Wykonano remont siedziby Polskiego Związku Głuchych.
- Trwają prace remontowe budynku przy ul. śydowskiej 6 etap II,
- Trwają prace remontowe chodnika przy ul. Katedralnej.
Wydział Zamówień Publicznych
• Zawarte zostało 7 umów:
1. Usługa konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego Miasta Sandomierza,
ujęta w wykazie oświetlenia (załącznik Nr. 2 do SIWZ) stanowiącego własność Gminy
Sandomierz, wartość umowy zawartej z Zakładem Elektroniki i Automatyki
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

„TECHVISION” G. Mikrut, M. Mikrut z Tarnobrzega w dn. 16.02.2009r. wynosi –
109.312,00zł.
Wykonanie usługi MenadŜera Projektu dla Projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w
Sandomierzu -Bulwar Piłsudskiego” – wartość umowy zawartej z firmą Safege z Francji
w dn. 18.02.2009r. wynosi 359.900,00 zł.
Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40 cm, placów,
schodów i parkingów na terenie miasta Sandomierza wymienionych w załączniku nr 1
do umowy o łącznej powierzchni 18 312 m2 oraz innych terenów nie wymienionych
w w/w załączniku, wymagających natychmiastowego posprzątania z nagromadzonego
piachu, błota i innych zanieczyszczeń, a w sezonie zimowym ze śniegu i lodu” – cena
jednostkowa zawartej z PGKiM w Sandomierzu w dn. 16.03.2009r. umowy wynosi 0.58
zł/m2.
Budowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu polegająca na budowie
nawierzchni jezdni i chodników z odwodnieniem oraz budowie kanalizacji sanitarnej
i oświetlenia. – wartość umowy zawartej w dn. 16.03.2009r.z firmą PRIMA-BUD
z Sandomierza wynosi 1.328.439,76 zł.
Wykonanie usługi MenadŜera Projektu dla Projektu pn. „Wzmocnienie zasobów
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza- etap II” - wartość umowy
zawartej z firmą Safege z Francji w dn. 25.03.2009r. wynosi 358.070,00.
Budowa ulicy Kubeszewskiego w Sandomierzu polegająca na wykonaniu nawierzchni
ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej – 540m², z odwodnieniem z rur PCV-U Φ200
i 250 dł. 78m., oświetlenia dł. 100m ze słupami oświetleniowymi – 3 szt., kanalizacji
sanitarnej z rur PCV Φ 160 i 200mm dł. 120m - wartość umowy zawartej z firmą PRIMABUD z Sandomierza w dn. 07.04.2009r. wynosi 186.116,36 zł.
Przebudowa i adaptacja budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu
Miasta- II etap” - wartość umowy zawartej. z firmą REFLEX Bis ze Staszowa w dn.
09.04.2009r wynosi 193.847,80 zł.

• 5 przetargów nieograniczonych jest w trakcie przeprowadzania:
1. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 i II Liceum
Ogólnokształcącym w Sandomierzu – otwarcie ofert odbyło się 21.04.2009, trwa
sprawdzanie ofert.
2. Kompleksowa obsługa bankowa budŜetu miasta Sandomierza i jednostek organizacyjnych
miasta Sandomierza w okresie od 10.05.2009r. do 09.05.2012r. – otwarcie ofert odbyło
się dn. 09.04.2009r., trwa sprawdzanie ofert.
3. Wykonanie remontu ulicy Wiosennej w Sandomierzu – otwarcie ofert odbyło się dn.
17.04.2009r., trwa sprawdzanie ofert.
1. Modernizacja chodnika w ul. Powiśle w Sandomierzu – otwarcie ofert odbyło się
08.04.2009r., trwa sprawdzanie ofert.
2. Przebudowa ulicy Mickiewicza 14-20 w Sandomierzu polegająca na remoncie
nawierzchni jezdni i chodników z odwodnieniem o nawierzchni: bitumicznej – 1935m²,
z kostki betonowej – 1108m², kanalizacją deszczową z rur PVC Φ 200, 250, 315,
i 400mm dł. 344m. – otwarcie ofert 15.04.2009 – przetarg uniewaŜniony, nie wpłynęła
Ŝadna oferta.
•
6 przetargów nieograniczonych zostało ogłoszone:
1. Budowa parkingu i postoju TAXI przy ul. Koseły w Sandomierzu – termin otwarcia ofert
– 15.05.2009r.
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2. Remont pomieszczeń sanitarnych na zapleczu sali gimnastycznej, remont małej sali
gimnastycznej oraz remont pokrycia dachu w Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu – termin
otwarcia ofert – 14.05.2009r.
3. Remonty ulic o nawierzchni asfaltowej w Sandomierzu – termin otwarcia ofert
11.05.2009r.
4. Przebudowa ulicy Mickiewicza 14-20 w Sandomierzu polegająca na remoncie
nawierzchni jezdni i chodników z odwodnieniem o nawierzchni: bitumicznej – 1935m²,
z kostki betonowej – 1108m², kanalizacją deszczową z rur PVC Φ 200, 250, 315,
i 400mm dł. 344m. – termin otwarcia ofert 08.05.2009r.
5. Budowa ulicy Obrońców Westerplatte i Frankowskiego w Sandomierzu (droga nr 372076
T i 372027 T) o nawierzchni: bitumicznej – 2.557m², chodniki i zjazdy
z kostki betonowej – 1.566m², z kanalizacją sanitarną: grawitacyjną z rur PCV Φ 200mm
i 250mm dł. 344m., ciśnieniową z PE PN 16 Φ 63mm. z przepompownią, kanalizacją
deszczową: grawitacyjną z rur PVC Φ 250, 315 i 400mm dł. 232m., ciśnieniową z PE PN
16 Φ 250mm. z przepompownią, wodociągiem z PE PN 16 Φ 110mm. z oświetleniem dł.
200m - termin otwarcia ofert 29.04.2009
6. Wykonanie remontu chodnika przy ulicy Flisaków w Sandomierzu –termin otwarcia ofert
– 23.05.2009r.
Jeden przetarg jest w trakcie przygotowania (przygotowywane jest ogłoszenie i specyfikacja
istotnych warunków zamówienia):
1. Remont kuchni w Przedszkolu Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 8

Wydział Edukacji Kultury i Sportu
25.03.2009 r. - PoŜegnalne naboŜeństwo w intencji abp. Andrzeja Dzięgi - naboŜeństwo
dziękczynne za posługę biskupią w Diecezji Sandomierskiej, w imieniu mieszkańców
tysiącletniego grodu i lokalnego samorządu, burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski
przekazał na ręce abp. Andrzeja Dzięgi przepięknie wykonany ozdobny list, wzbogacony
wspaniałymi grafikami z widokami Sandomierza, autorstwa miejscowego artysty plastyka Andrzeja Karwata, miejsce: Bazylika Katedralna,
4.04.2009 r. – Ingres arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego A. Dzięgi w
uroczystości
uczestniczyła delegacja
sandomierskiego
samorządu
pod
przewodnictwem burmistrza Sandomierza Jerzego Borowskiego, miejsce: katedra
szczecińska.
27.03.2009 r. – Otwarcie Galerii Handlowej „Sandomierz”
18.04.2009 r. – „X Festiwal Piosenki Angielskiej”
15.03.2009 r. – „Wiosenny Turniej Szachowy „Sandomierskie Szachy” w ogólnopolskich zawodach wzięło udział 39 szachistów w 4 kategoriach wiekowych
22.03.2009 r. – Ogólnopolski Turniej Karate w Przeworsku – zwycięzcami turnieju zostali
karatecy z Sandomierskiego Klubu Karate Kyokushin.
23.03.2009 r. – Zakończenie V edycji Halowej Amatorskiej Ligi Piłki NoŜnej
1.04.2009 r. – Zakończenie rozgrywek Ligi Tenisa Stołowego Sandomierskich Szkół
Rozpoczęła się w naszych szkołach realizacja ogólnopolskiej kampanii pod nazwą
„Zachowaj trzeźwy umysł”. Materiały promocyjno – informacyjne tej akcji zostały
rozprowadzone w placówkach.
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Referat Windykacji NaleŜności
- Wystawiono 66 tytułów wykonawczych dot. mandatów karnych.
- Wystawiono 35 tytułów wykonawczych dot. podatku od środków transportowych.
- Wystawiono 57 upomnień dot. lokali mieszkalnych.
Wydział Spraw Obywatelskich
W dniu 5.03.2009r. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta dokonała
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych świadczonych
na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego
zgodnie z ustawą o poŜytku publicznym i wolontariacie w następujących zakresach:
• Ochrona i promocja zdrowia – zawarto 4 umowy na realizację zadań z tego zakresu
na ogólną kwotę 28.000,00 zł
• Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - zawarto 5 umów na realizację zadań
z tego zakresu na ogólną kwotę 28.000,00 zł
• Przeciwdziałanie patologiom społecznym – zawarto 5 umów na realizację zadań z
tego zakresu na ogólną kwotę 100.000,00 zł.
Gmina przystąpiła do dwóch ogólnopolskich kampanii profilaktycznych: „Zachowaj trzeźwy
umysł” oraz „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”Pan Władysław Teter
Powiedział, Ŝe:
„Występuje w imieniu mieszkańców ulicy Westerplatte – historycznej ulicy, którą budujemy
14 rok. W kaŜdym roku istnieje temat w budŜecie Miasta, który nie jest realizowany.
Ludzie pytają dlaczego to zadanie tak długo nie jest realizowane.
JeŜeli w związku z tym Pan Burmistrz dopingował przez media przyśpieszenie tematu
zatwierdzenia budŜetu bo chce realizować szybko zadania, bo jeŜeli szybko to taniej będzie,
bo lepsza pogoda. To wręcz odwrotnie dzieje się w stosunku do ul. Westerplatte.
BudŜet był zatwierdzony 11 listopada, niestety pierwszy przetarg Pan Burmistrz ogłosił na 23
kwietnia ten przetarg został cofnięty z Internetu i wyznaczył temu zadaniu następny przetarg
w terminie 29 kwietnia z terminem realizacji 30 października.
W Internecie jest taki niefortunny zapis w moim przekonaniu co w ogóle wyłoŜy ten przetarg.
Ten przepis w § 19 brzmi: podpisanie umowy z wybranym w wyniku przetargu
nieograniczonego wykonawcą robót nastąpi pod warunkiem uzyskania przez inwestora
dofinansowania przy budowie drogi lokalnej, w ramach Programu pod nazwą „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.
JeŜeli będzie przetarg, będzie wykonawca, to nie będzie moŜna podpisać umowy poniewaŜ
jest zastrzeŜenie, Ŝe jak Pan Burmistrz uzyska pieniądze w ramach tego programu.
A przecieŜ w budŜecie miasta są pieniądze w kwocie 2 miliony 500 tysięcy zarezerwowane
na realizację tego zadania.
Przy takiej pięknej pogodzie zadanie moŜna zrealizować w ciągu roku i temat zakończyć.
PoniewaŜ, przyczyny z formalno – prawnej strony osób wywłaszczonych ustały, to moŜna
temat zakończyć. Bo nie wiadomo co jeszcze mogą te osoby wymyślić.
JeŜeli będziemy przeciągać realizację tego zadania, to w ciągu roku tego tematu się
nie zakończy.
Tym bardziej, Ŝe w roku ubiegłym istniała moŜliwość rozpoczęcia tego tematu ze względu
na to Ŝe było pozwolenie Starosty na budowę tej ulicy i były pieniądze i z tego
nie skorzystano. JeŜeli by uruchomiono przetarg to na dzień dzisiejszy bylibyśmy juŜ po
budowie kanalizacji. A tak to domniemywać, Ŝe środki o które Pan Burmistrz zabiega
nie wpłyną w terminie i wykonanie zadania trzeba będzie odłoŜyć.
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Radny zapytał:
- Dlaczego nie robi się takiego eksperymentu na tych zadaniach, które po raz pierwszy
wchodzą do budŜetu?
- Kiedy to zadanie zostanie rozpoczęte?
- Czy zadanie zostanie rozpoczęte mimo, Ŝe w budŜecie są środki?
Mieszkańcy przychodzili na spotkania z Panem Burmistrzem, przychodzili i interweniowali
u Radnych Miasta i mieli obiecywane, Ŝe jak tylko będzie pozwolenie to od razu na wiosnę
ruszą prace.
Poprosił Pana Burmistrza, by do tego zadania mocno się przyłoŜyć.”
Pan Janusz Sobolewski
- Zapytał: odnośnie dzisiejszego artykułu w „Echu Dnia” w którym było na temat
drewnianego domku koło Zamku, Ŝe cztery rodziny będą wysiedlone.
Co Pan Burmistrz zamierza ulokować w tym miejscu?

Pan Mirosław Czaja
Zapytał:
- Jakie są zamierzenia magistratu w stosunku do tzw. „Domku Patkowskiego”.
Jest to budynek przy ul. śeromskiego na trwale związany z historią naszego miasta.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania Radnych
Pan Władysław Teter
Powiedział, Ŝe:
- W Sandomierzu niektóre miejsca są bardzo mocno zaniedbane.
- Jadąc od ul. Przemysłowej w kierunku ul. Działkowców jest tam kilkuletnie wysypisko
śmieci. Jadąc wzdłuŜ tej drogi wyłoŜonej płytami jest tam rów wyłoŜony płytami, który jest
zapchany butelkami, śmieciami, gałęziami, płynie śmierdząca woda. Rów ten ma spełniać
wymogi odwadniające ale w tej sytuacji nie spełnia takiej funkcji.
- Drugie wysypisko śmieci jest usytuowane obok Cmentarza Komunalnego od strony
północno-wschodniej Cmentarza Komunalnego. Sypane są tam śmieci np. pralki, lodówki,
szkło, garderoba, znicze. Jest to teren przylegający do Cmentarza Komunalnego.
Pan Andrzej Bolewski
Zgłosił propozycję lokalizacji działalności handlowej funkcjonującej na Placu 3 Maja
w Sandomierzu.
W związku z powyŜszym Radny proponuje:
- Plac targowy przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.
- Harmonogram realizacji przedsięwzięcia inkasent Placu Targowego przy ul. Przemysłowej
w Sandomierzu – Sandomierski Rynek Hurtowy SA. wydzieli z administrowanego placu
targowego teren o powierzchni analogicznej, na którym jest prowadzona działalność
handlowa na Placu 3 Maja.
- Wydział Gospodarki Komunalnej w Sandomierzu w uwzględnieniu ze stronami
zainteresowanymi np. kupcami określi dwa rodzaje targowisk.
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- Osoby zainteresowane zakupią je na własny koszt (kupcy) Wydział Gospodarki
Komunalnej zleci opracowanie projektu organizacji placu handlowego z uwzględnieniem
przepisów ustawy w tym zakresie stanowiącym t.j. przeciwpoŜarowym, sanitarnym, BHP.
- Inkasent placu targowego określi kwoty dzierŜawy nie większą od tej, którą uzyskuje
od tzw. handlu wolnego nie zorganizowanego.
Pan Janusz Sochacki
Zgłosił sprawę dot. przydziału lokalu uŜytkowego na prowadzenie pracowni twórczej
dla Pana Tomasza i Ryszardy Krzesimowskich. Zdaniem Radnego problem jest
nie rozwiązany.
Interpelacje pisemne złoŜyli:
- Pan Mirosław Czaja,
- Pani Agnieszkę Frańczak – Szczepanek,
- Pan Krzysztof Kandefer,
- Pan Robert Sobieraj,
- Pan Tadeusz Frańczak,
- Pan Jacek Dybus.
Pan Jerzy Borowski odpowiadając na interpelacje i zapytania powiedział, między innymi:
- Jeśli chodzi o ulicę Westerplatte to wszystko jest w naleŜytym porządku.
- śe prowadzi się likwidacje dzikich wysypisk.
- Jeśli chodzi o sprawę Państwa Krzesimowskich to Pani Krzesimowska otrzymała lokal przy
Opatowskiej 15 taki lokal odzyskałem i taki lokal przydzieliłem. .
Natomiast w proponowanym przez Państwa Radnych lokalu przy ul. Rynek 20 będzie
mieściło się Centrum Informacji Turystycznej.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza ogłosił 5 -cio minutową
przerwę.
Państwo Ryszarda i Tomasz Krzesimowscy
Ponownie zgłosili sprawę dot. przydziału lokalu uŜytkowego na prowadzenie pracowni
twórczej dla Pana Tomasza Krzesimowskiego.
Przypomnieli równieŜ propozycje składane przez Urząd Miejski dot. przydziału lokalu
uŜytkowego na prowadzenie pracowni twórczej.
Zapytali czy były prowadzone rozmowy z Państwem Puchalskimi w sprawie dalszego
wynajmowania lokalu oraz dopłat za wynajem tego lokalu i dlaczego nie doszły do skutku.
Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do realizacji kolejnego punktu
Porządku obrad sesji.

Ad. 7
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 powiedział, Ŝe projekt uchwały został
przygotowany na wniosek Radnych oraz wobec braku głosów w dyskusji poddał pod
głosowanie projekt w/w uchwały
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Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się” od głosu.
Pan Tadeusz Frańczak stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XXXII/279/2009
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. 8
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przypomniał, Ŝe :
- Projekt uchwały został przygotowany na wniosek Komisji Rewizyjnej, która wnioskowała
o odwołanie dotychczasowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Krzysztofa
NiŜyńskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji.
- Zaprosił do dyskusji.

Pan Jacek Dybus
Zapytał:
- Jakie jest uzasadnienie Komisji Rewizyjnej?
- Co złego zrobił Pan Krzysztof NiŜyński, Ŝe zostaje odwołany z funkcji Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej?
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, Ŝe:
- Nie tak dawno Pan Krzysztof NiŜyński złoŜył rezygnację i z tego co wie od
zainteresowanego, Pan NiŜyński wycofał rezygnację na prośbę niektórych Radnych z koalicji
rządzącej,
Zapytał:
- Co takiego się stało, Ŝe bodajŜe trzy miesiące temu czy cztery Pan NiŜyński był dobrym
zaufania Radnym, nadającym się na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – jednej
z waŜnych, najwaŜniejszych Komisji w Radzie Miasta, Ŝe teraz jakby Komisja ocknęła
się i odwołuje tego Przewodniczącego?
Zaznaczył, Ŝe:
- Komisja pod kierunkiem Pana NiŜyńskiego wykonała w ciągu półtora roku kadencji bardzo
duŜo pracy, było duŜo skarg, wniosków oraz duŜo tematów koniecznych do podjęcia przez
Komisję .
- Komisja z realizacją tematów kierowanych do niej wywiązywała się bardzo dobrze,
- nie było problemu z funkcjonowaniem Komisji tj.: ze zwołaniem Komisji, z opiniami
Komisji,
- jest do podkreślenia to, Ŝe Pan Krzysztof NiŜyński mieszka w Sandomierzu ale pracuje
w Warszawie, w związku z tym wymagało to olbrzymiego wkładu pracy i nikt tego nie
kwestionuje, raczej próbuje zauwaŜyć,
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Powiedział, Ŝe:
- Jako były Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza miał przyjemność współpracować
z Panem Krzysztofem NiŜyńskim - Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i uwaŜa,
Ŝe wywiązywał się i wywiązuje z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej bardzo
dobrze i trudno mu cokolwiek merytorycznie zarzucić, bo merytorycznie pracował bardzo
dobrze.
- Faktem jest to, Ŝe Pan NiŜyński ma swoje stałe poglądy i nie dał się przeciągnąć na drugą
stronę koalicji.
- Nie ma Ŝadnego uzasadnienia, Ŝeby Pan NiŜyński nie był Przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej bo wywiązywał się z tej funkcji dobrze.
- Jest mu przykro, Ŝe nie uzasadniono dlaczego Pan NiŜyński jest odwoływany funkcji
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
- Nikt nie podziękował Panu NiŜyńskiemu za dwa lata organizowania pracy komisji.
- Jest to kolejny skok po kolejny stołek.
- Składy komisji są zmieniane.
- Podziękował Panu NiŜyńskiemu za współpracę i powiedział, Ŝe w Jego oczach i w oczach
wielu ludzi jest on człowiekiem prawym i idealnie nadaje się na przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Pan Janusz Sobolewski
Powiedział, Ŝe:
- „Chciałby sprostować treść wypowiedzi Radnego Pana Janusza Sochackiego, Ŝe nikt nie
podziękował Panu NiŜyńskiemu za współpracę.
- Ja jako Wiceprzewodniczący tej Komisji po odwołaniu Pana NiŜyńskiego z funkcji
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, czemu byłem przeciwny, dałem tego wyraz w
głosowaniu – głosowałem przeciw odwołaniu Pana NiŜyńskiego.
- RównieŜ podziękowałem Panu NiŜyńskiemu za współpracę tak jak większość członków
Komisji Rewizyjnej.”
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
- Powiedział, Ŝe nie będzie komentował tej całej sytuacji, poniewaŜ został poprosił Go o to
Pan Radny Krzysztof NiŜyński.
- Zaproponował zamknąć dyskusję i przegłosować projekt uchwały.
- Powiedział, Ŝe skierował pod obrady dzisiejszej sesji punkt - odwołanie z funkcji
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza, na wniosek Komisji
Rewizyjnej.

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek
Powiedziała, Ŝe:
- Komisja Rewizyjna to nie tylko rozpatrywanie skarg mieszkańców ale do tego jest sprawa
kontroli, którym podlega Pan Burmistrz.
- Z tego co wie nie była przeprowadzona Ŝadna kontrola.
- UwaŜa, Ŝe funkcja Przewodniczącego Krzysztofa NiŜyńskiego na tym stanowisku
nie powinna dłuŜej trwać.
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Pan Janusz Sochacki
Powiedział, Ŝe:
- Plan Pracy wszystkich komisji, w tym Komisji Rewizyjnej jest przyjmowany na sesji.
- KaŜdy z radnych moŜe zgłosić uwagi do planu pracy komisji.
- Nie przypomina sobie, Ŝeby Pani Agnieszka Frańczak na pierwszej sesji w pierwszym roku
tej kadencji zgłaszała jakiekolwiek poprawki do planu pracy, Ŝeby np. uzupełnić o kontrolę
PGKiM czy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
- Szukanie teraz jakiegoś uzasadnienia jest troszeczkę naciąganiem.
- KaŜdy radny miał i ma prawo zgłosić uwagi do pracy Komisji, takich zarzutów nie było.
- Prosi, aby teraz nie robić zarzutów Panu NiŜyńskiemu, Ŝe czegoś nie kontrolował.
- Zgodnie z przepisami Komisja Rewizyjna nie moŜe wykonywać dodatkowych zadań
nie ujętych w planie pracy.
- Jeśli czegoś nie umieściliśmy w planie pracy to nie moŜemy mieć pretensji do
Przewodniczącego Komisji.
- MoŜe sami powinniśmy się odwołać, a nie odwoływać Przewodniczącego Komisji.
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Sandomierza i na podstawie wyników głosowania: 12 „za”, 7 „przeciw”,
1 osoba „wstrzymała się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta podjęła

Uchwałę Nr XXXII/280/2009
w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Sandomierza.
Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta:
Podziękował Panu Krzysztofowi NiŜyńskiemu za wkład pracy, który do tej pory Pan Radny
włoŜył w pracę Komisji i ma nadzieję, Ŝe Pan Rady będzie pracował w Komisji Rewizyjnej
dalej.
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Sandomierza
Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta:
Powiedział, Ŝe:
- Państwo Radni otrzymali w Materiałach na sesję projekt uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza.
- W związku z tym, Ŝe przedmiotowy projekt nie zawiera jeszcze konkretnego nazwiska
porosił o zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Sandomierza.

Pan Michał Saracen
Powiedział, Ŝe:
- Zgłasza kandydaturę Pana Władysława Tetera,
- Znam go jako człowiekiem dociekliwego,
- Ma wykształcenie ekonomiczne,
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-11 lat pełnił funkcję lustratora, takŜe wie na czym polega praca, kontrola,
- wydaje mi się , Ŝe na pewno godnie zastąpi Pana NiŜyńskiego na tej funkcji.
Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
Podziękował oraz zapytał czy jeszcze są jakieś dodatkowe zgłoszenia.
Pan Marek Chruściel
Powiedział, Ŝe:
- proponuję na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Janusza
Sobolewskiego. Jest on obecnie Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, Ŝe:
- Ma prośbę, Ŝeby nie zamykać jeszcze zgłaszania kandydatów, bo te dwie kandydatury
Jego zdaniem są sprzeczne z § 73 Statutu Rady Miasta, który mówi, „Ŝe Radny moŜe pełnić
funkcję przewodniczącego tylko jednej komisji”.
- Pan Teter jest juŜ przewodniczącym Komisji, o ile chce wybrać jedną z nich to niech
najpierw zrzeknie się jednej a dopiero potem kandyduje do drugiej,
- równieŜ Pan Sobolewski jest Przewodniczącym Komisji Statutowej.
- W związku z tym wybór któregokolwiek z tych Panów byłby sprzeczny z § 73 Statutu.
- Cytuję jeszcze raz „Radny moŜe pełnić funkcję Przewodniczącego tylko jednej komisji”.

Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
Podziękował za tę uwagę.
Poprosić Panią Radcę prawną o skomentowanie tej sytuacji, a takŜe sytuacji, która miała
miejsce kilka miesięcy temu.
Powiedział, Ŝe:
-Takie dwie funkcje były łączone.
- Wie, Ŝe były poprawki do Statutu.
- Jeszcze raz prosi Panią Radcę, Ŝeby tę kwestię wyjaśniła.
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny
Powiedziała, Ŝe:
- Rzeczywiście ostatnio była wprowadzana zmiana do Statutu, która została ogłoszona
w styczniu.
- Nie moŜna być przewodniczącym dwóch komisji.
- Pan Radny zacytował dosłownie, niemal jasno brzmiący przepis. „Radny moŜe pełnić
funkcje przewodniczącego tylko jednej Komisji”.
- Jest pewne odstępstwo, jeśli chodzi o Komisje BudŜetu i Finansów, ale nikt z Radnych
nie mówi o Komisji BudŜetu i Finansów.
- Nigdy nie moŜna łączyć funkcji Przewodniczącego.
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta
Zapytał:
Czy zapis dotyczący tego odstępstwa jeśli chodzi o Komisje BudŜetu i Finansów jest
w Statucie zapisany?

14

Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny
Powiedziała, Ŝe:
- Tak. Jest to ustęp 3 tego samego paragrafu.

Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta
Podziękował i zapytał czy ktoś w tej sprawie chciałby z Państwa jeszcze zabrać głos?
Pan Andrzej Majewski
Powiedział, Ŝe:
- „Nie przypominam sobie dokładnie tego artykułu, który był czytany, ale tu mówimy
o pełnieniu funkcji na razie wybieramy…, po wyborze, po wyborze…”
Pan Władysław Teter
Zwracając się do Pana Przewodniczącego powiedział, Ŝe:
- RóŜne historie działy się w poprzednim okresie.
- Skoro taki jest wymóg formalny.
- Nie boję się ryzyka.
- Czy będę wybrany czy nie, zaleŜy od państwa.
- W związku z tym skoro Pan Sochacki to stwierdza, Ŝe taki jest wymóg formalny.
- „Zgłaszam rezygnację z funkcji przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej,
Handlu i Usług z dniem, z chwilą obecną. Dziękuję”.

Pan Marceli Czerwiński
Powiedział, Ŝe:
-W myśl przepisów statutowych Pan Radny Władysław Teter moŜe być odwołany z tej
Komisji na wniosek jego Komisji i dopiero Rada moŜe przyjąć odwołanie.

Pan Maciej Skorupa
Powiedział, Ŝe:
- Pan Radny Władysław Teter rezygnuje,
- ZłoŜył rezygnację.
- Nie jest odwołany.
Pan Marceli Czerwiński
Powiedział, Ŝe:
- „Trzymajmy się Statutu”.
- Nie ma w programie zwołania Komisji.
Pan Maciej Skorupa
Zwracając się do Pana Przewodniczącego powiedział, Ŝe:
- Zgłasza wniosek o przerwę 10 minutową.
- Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług moŜe się odbyć w trybie nadzwyczajnym.
Pan Jacek Dybus
Powiedział, Ŝe:
- Program był przyjęty.
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Pan Janusz Sochacki
Powiedział, Ŝe:
- Porządek obrad został przyjęty.
Zapytał
- Czy Państwo zmieniacie porządek obrad ?
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Powiedział, Ŝe:
- Przerwy zgłaszane nie są ujęte w Porządku obrad.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, Ŝe:
- W Porządku obrad nie ma posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej.
Pan Maciej Skorupa
Zwracając się do Pana Janusza Sochackiego powiedział: „przekracza Pan w tej chwili swoje
kompetencje”.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, Ŝe:
- Po pierwsze porządek obrad jest juŜ przyjęty i ustalony.
- Po drugie w porządku obrad nie ma punktu odwołanie Pana Tetra z Przewodniczącego
Komisji.
- MoŜecie Państwo oczywiście mając większość próbować ustalać tak, jak Państwu
się wydaje, oczywiście. A Panu Skorupie w szczególności.
- Papier wszystko przyjmie, tylko czy to będzie waŜne?
- Taki temat, jak się zgłasza kandydata to trzeba przygotować.

Pan Maciej Skorupa
Zaapelował do Pana Janusza Sochackiego
- „Aby Pan przestał uŜywać słów: wydaje się komuś, nazwiska mojego, w złym kontekście.
- Wymaga Pan szacunku od ludzi do siebie.
- Naprawdę niech Pan okazuje wszystkim ludziom teŜ jakikolwiek szacunek.
- Proszę w ten sposób się nie zachowywać.
- To jest moja wielka prośba do Pana Radnego Janusza Sochackiego”.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Powiedział, Ŝe:
- Padł wniosek o przerwę.
- Zanim tą przerwę ogłoszę chciałbym zwrócić uwagę, bo odwoływał się Pan Radny
Sochacki do tego, Ŝe nie ma takiej sytuacji w Porządku obrad.
- Gdyby kaŜda przerwa była umieszczana w Porządku obrad po czterech, pięciu czy
dziesięciu punktach to dopiero byłoby nielogiczne.
- Do przerwy Radni mają prawo.
- Radni mogą złoŜyć wniosek i moŜemy taką przerwę ogłosić.
- Jeśli chodzi o zwołanie nadzwyczajnej komisji wydaje mi się Ŝe mieliśmy juŜ nie
jeden raz do czynienia z takimi sytuacjami gdzie w sprawach nagłych i waŜnych.
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- Komisje były w przerwie zwoływane i rozstrzygały sprawy.
- Jeśli dobrze sobie Pan przypomina to równieŜ za Pana Przewodniczenia takie sytuacje miały
miejsce.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, Ŝe:
- Takiej sytuacji nie było.
Pan Krzysztof Kandefer
Zapytał Panią Radcę prawną:
- Czy nie moŜna wybrać Przewodniczącego Komisji, jeŜeli w tym momencie jest
przewodniczącym innej Komisji?
Pani Teresa Prokopowicz - Radca prawny
Powiedziała, Ŝe:
Nie.
Pan Krzysztof Kandefer
Powiedział:
- Czyli ten wybór jest jednoznaczny.
- Ale nie mamy pewności, Ŝe zostanie wybrany.
Pani Teresa Prokopowicz - Radca prawny
Powiedziała, Ŝe:
- Jednoznaczny i nie budzi wątpliwości.
- Pewna odrębność jest przewidziana w Statucie jeśli chodzi o Komisję BudŜetu i Finansów.
Tam moŜliwość jest taka, Ŝe się wybiera i przewodniczący wybrany rezygnuje
z przewodniczenia innej komisji. Tu, natomiast jest jednoznacznie - przewodniczy.
Krzysztof Kandefer
Zapytał:
- Czyli, moŜemy wybierać tylko i wyłącznie z pośród radnych, którzy nie pełnią funkcji
Przewodniczącego Komisji?

Pani Teresa Prokopowicz - Radca prawny
Powiedział, Ŝe:
- MoŜna wybierać tylko z pośród radnych, którzy nie są przewodniczącymi w momencie
wyboru.
- W przypadku Komisji BudŜetu i Finansów, jest taka moŜliwość, Ŝe się wybiera, wybrany
rezygnuje z przewodniczenia w Komisji.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Podziękował i zapytał czy jeszcze ktoś chciałby w tej sprawie.
Pan Janusz Sochacki
Zapytał:
- Dlaczego Państwo tego tematu nie przygotowaliście?
- Dlaczego Państwo naraŜacie Radnych, Burmistrza, na taką sytuację: domniemywanie,
dogadywanie, a moŜe, a Radca prawny?
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Pan Janusz Sochacki
Zwracając się do Pana Przewodniczącego Rady Miasta zapytał:
- Czy to tak cięŜko Panie Przewodniczący przygotować ten temat solidnie i przeczytać,
Ŝe radny nie moŜe być przewodniczącym dwóch komisji.
- Czy tak cięŜko, Ŝeby Pan Teter skoro chce być Przewodniczącym Komisję Rewizyjnej
wcześniej zrezygnował?
- Dlaczego ja mam się przekomarzać się z Panem Skorupą, który i tak wie lepiej i tak dalej,
Ŝeby juŜ nie wymieniać nazwiska.
- Dlaczego Pan mnie na to naraŜa?
Powiedział:
- „Przyszedłem, chcę podjąć uchwałę normalną, zgodnie z porządkiem obrad na otrzymanym
7 dni przed terminem sesji a Państwo zaczynacie szopkę robić. Komisja. A moŜe się
odwoła. A co radca prawny”.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Dziękuję Panu bardzo za tą opinię, bardzo proszę Pan Radny Czerwiński.
Pan Marceli Czerwiński
Zwracając się do Pana Przewodniczącego Rady Miasta powiedział, Ŝe:
- Temat powinien zostać zakończony, kiedy mówi się o nie łączeniu dwóch funkcji
przewodniczącego.
- drugim tematem o który Ja Pana prosiłem, a Pan nawet nie zbył jednym słowem dzisiaj
przed sesją, Ŝe Pan później ma zadać kandydatom pytania.
- powinien Pan zadać pytania przed wskazaniem wpisania nazwisk do projektu uchwały.
- te dwa pytania, o które się do Pana zwróciłem.
- Tak Pani Radca prawny?
Pani Teresa Prokopowicz Radca prawny
Powiedziała:
- Tak.
Pan Andrzej Bolewski
Powiedział, Ŝe
- Do pytania Pana Czerwińskiego ustosunkuje się później.
- Składa wniosek o przerwę.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza ogłosił 10 -cio minutową
przerwę.
Po przerwie Pan Przewodniczący:
- Wznowił obrady.
- Przypomniał, Ŝe omawiany jest punkt – Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Sandomierza.
- W związku z tym projektem uchwały, pojawiły się zarzuty, Ŝe projekt uchwały jest źle
przygotowany.
- Pod tym projektem uchwały, który Państwu jest zaproponowany jest podpis radcy prawnego
i jest podpis Pana Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.
- Przedstawiony projekt uchwały jest dobrze przygotowany i nie zawiera błędów, zatem jest
prawidłowy, problem dotyczy ewentualnie kandydatów zgłoszonych.
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- Pytał Panią Radce prawną o tą właśnie sytuację w kontekście dwóch krąŜących na giełdzie
nazwisk i o to czy nie będą w związku z tym jakieś ewentualne przeszkody i nie uzyskał
wtedy odpowiedzi.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zwracając się do Pana
Radnego Marcelego Czerwińskiego powiedział, Ŝe:
- JeŜeli Pan chce zadać pytania np. o procesy lustracyjne Panów Radnych, czy inne rzeczy
dotyczące ich Ŝycia osobistego to bardzo proszę o te pytania w czasie dyskusji.
- JeŜeli obaj Panowie wyraŜą chęć kandydowania.
- Przypomniał, Ŝe kaŜdy Radny kandydując do Rady wypełniał oświadczenia o tym
czy pełnił określone w podtekście funkcje o jakich tutaj będzie chciał pytać
Pan Radny Czerwiński.
Pan Tadeusz Frańczak
Zapytał:
Pana Radnego Władysława Tetra czy wyraŜa chęć kandydowania na przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
Pan Władysław Teter
Powiedział, Ŝe:
- WyraŜa chęć i deklaruję odpowiadać na wszystkie pytania, które będą do niego adresowane.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Podziękował i zapytał:
- czy podtrzymuje Pan deklarację, Ŝe w przypadku wyboru na Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej, składa Pan automatycznie rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji
Gospodarki Komunalnej.
Pan Władysław Teter
Powiedział, Ŝe:
- Oczywiście, deklaruje to Panu Przewodniczącemu.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Podziękował i zapytał Pana Janusza Sobolewskiego, czy przychyla się do zgłoszonej
kandydatury swojej osoby na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej?
Pan Janusz Sobolewski
Powiedział, Ŝe:
Nie zgadza się.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Podziękował i zapytał czy ktoś jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos?
Pan Marek Chruściel
Powiedział, Ŝe:
W związku z tym, Ŝe Pan Janusz nie przyjął tej propozycji kandydowania, zgłosił Pana
Andrzeja Bolewskiego.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Podziękował i zapytał czy jeszcze ktoś w tej sprawie chciałby zabrać głos?
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Pan Janusz Sochacki
Zapytał:
- Czy łamiemy świadomie Statut i głosujemy nad kandydaturą Pana Tetera wiedząc, Ŝe jest
Przewodniczącym innej Komisji a my wybieramy Pana Tetera na drugą Komisję gdzie
Statut wyraźnie stanowi.
- Statut przez Radę nie tak dawno przyjęty. Sami sobie uchwaliliśmy prawo po to Ŝeby teraz
dzisiaj na sesji deptać.
- Tak wygodnie, Ŝeby Pan Teter był.
- Przyjęliśmy prawa to respektujmy je.
- Pan Teter teŜ głosował najprawdopodobniej za tym prawem.
- Rada przyjęła to prawo.
- Sami nie szanujemy przepisów, norm, które uchwalamy.
- To jak oczekiwać, Ŝeby ludzie nas szanowali.
- „To co, łamiemy prawo tylko dla stołka jak to wygląda”.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Podziękował i zapytał czy jeszcze ktoś chciałby w tej sprawie zabrać głos.
Pan Marceli Czerwiński
Zwracając się do Pana Przewodniczącego powiedział:
- Proszę nie odwracać cyklu moich pytań.
- Nie wiedziałem czy to będzie Pan Teter, czy Pan Bolewski, czy Pan Sobolewski.
-„Zadałem pytanie w aspekcie jak Pan sobie przeczyta Statut odnośnie Komisji Rewizyjnej”.
- Nie pytałem o oświadczenia, które my składaliśmy.
- Zapytałem wprost czy kandydaci mają oświadczenie IPN –u a nie ich własne.
- Ja mogę to zadać poniewaŜ, posiadam takie oświadczenie i dlatego zadaję.
- Proszę mi nie odwracać „kota ogonem”, Ŝe oświadczenia, które my pisaliśmy.
- Pytałem o oświadczenie z IPN –u i o oświadczenia o karalności.
- Bo nie moŜe człowiek który np. był karany a ma nie umorzone czy nie zamazane nie moŜe
pełnić funkcji w Komisji Rewizyjnej.
- Ja nie pytałem ani o Pana Tetra, Pana Sobolewskiego, Pana Bolewskiego.
- Pytałem w aspekcie osoby, która będzie kandydować na funkcję Przewodniczącego
Komisji.
- Pytałem o sprawdzenie w Instytucie Pamięci Narodowej.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Poprosił Panią Radcę prawną o wyjaśnienie:
- Czy rzeczywiście Przewodniczący Komisji Rewizyjnej musi spełniać takie wymogi
o których mówi Pan Marceli Czerwiński.
- Gdzie jest zapisane, Ŝe Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma spełniać takie wymogi
jakich oczekuje Pan Radny Marceli Czerwiński.
Pani Teresa Prokopowicz Radca Prawny
Powiedziała, Ŝe:
- Nie ma takich wymogów formalnych.
- To są wymogi dotyczące posłów, radnych.
- Nie ma takich wymogów przy wyborze do komisji.
- Ale i nie ma przeszkód, Ŝeby radny zapytał o tego typu rzeczy.
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- Przedmiotowy projekt uchwały jest prawidłowo napisany, zgodnie ze Statutem
i obowiązującym prawem.
Prawda jest taka, Ŝe padło nazwisko Pana Władysława Tetra Ja naprawdę zapomniałam
o tym a właściwie aŜ tak nie znam dokładnie podziału funkcji w Radzie i nie wiedziałam,
Ŝe jest Przewodniczącym, przykro mi bardzo, Ŝe tak wprowadziłam.
- Formalnie radny, który pełni funkcję Przewodniczącego Komisji nie moŜe być
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, poniewaŜ nie moŜna pełnić funkcji
przewodniczącego w dwóch komisjach zgodnie z obowiązującym Statutem.
- JeŜeli będzie w projekcie uchwały wpisane nazwisko Pana Władysława Tetra czy Pan
Janusza Sobolewskiego to formalnie te osoby nie mogą pełnić funkcji Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, poniewaŜ pełnią funkcję przewodniczącego komisji.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Zapytał Radnego Pana Andrzeja Bolewskiego czy wyraŜa zgodę kandydować na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Pan Andrzej Bolewski
Powiedział, Ŝe:
- Nie wyraŜa zgody.
- Ale nie dlatego, Ŝe nie ma dokumentu odnośnie lustracji.
- Stosowne oświadczenie dotyczące współpracy ze słuŜbami złoŜył tak jak wszyscy radni
i dlatego pełni mandat radnego.

Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Powiedział, Ŝe:
- To jeŜeli jest taka argumentacja.
- Na którą z pełną aprobatą kiwał głową Pan Radny Czerwiński.
- śe jest Radnym Pan Bolewski.
Pan Marceli Czerwiński
Zwracając się do Pana Przewodniczącego powiedział:
- Proszę nie stosować komentarzy odnośnie mojej osoby.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Zapytał:
- Ale do kogo zadał Pan pytanie?
Pan Marceli Czerwiński
Powiedział:
- „Zadałem pytanie do przyszłych kandydatów, odnośnie przyszłych kandydatów i Pan wie.
- A teraz kiwać głową sobie mogę i nos sobie wycierać bo to jest moje prawo.
- Proszę Pana Ja sobie nie Ŝyczę, Ŝeby Pan komentował rzeczy.
- I ostro protestuję, jeŜeli Pan zarządzi głosowanie to łamie Pan prawo”.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Powiedział:
Dobrze. Proszę to zaprotokółować.
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Pan Władysław Teter
Powiedział:
- Rada musi wiedzieć czy kandydat jest czysty.
- Chciałem powiedzieć tak jeśli chodzi o zaświadczenie z IPN –u.
PoniewaŜ ja byłem na liście Wildsteina, moje nazwisko figurowało
- W związku z tym napisałem do Kielc jestem w posiadaniu mam pisemne oświadczenie, Ŝe
nigdy nie byłem pracownikiem i osoba moja umieszczona na liście moje nazwisko nie jest
toŜsame.
Ja wystąpiłem ponownie o statut pokrzywdzonego bo jakim prawem ma być moje nazwisko. - Mam takie zaświadczenie z IPN ale jeŜeli by się coś wydarzyło to mogę uaktualnić.
- Ale jest ono aktualne.
- I teŜ mam zaświadczenie o niekaralności.
- Jutro przedłoŜę Panu Przewodniczącemu kopię tego zaświadczenia.
- Jak będą inne pytania to teŜ odpowiem.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Podziękował i zapytał czy jeszcze w tej sprawie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos.
Pan Krzysztof Kandefer
Powiedział:
- Mam pytanie do Pani Prawnik w tej materii bo ono mnie nurtuje poniewaŜ nie będę
polemizował z zapisem, który wynika ze Statutu.
- Natomiast widzę róŜnego rodzaju analogie.
- Ja twierdzę, Ŝe radny nie powinien być pozbawiony praw wyborczych na jakieś funkcje,
które funkcjonują w Radzie Miasta.
- JeŜeli poseł kandyduje do Parlamentu Europejskiego czy na funkcję jakąś samorządową
np. na radnego wojewódzkiego to nie musi się wcześniej zrzec mandatu posła tylko
w momencie wyboru traci mandat posła.
Pani Teresa Prokopowicz Radca Prawny
Powiedziała:
- Ma odpowiedni termin na dokonanie zrzeczenia.
- PrzecieŜ w Statucie jest jednoznaczny zapis.
- Nie ma wątpliwości.
- Nie dopuszcza się pierwotnego wyboru a potem rezygnacji.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, Ŝe:
- Prosi, Ŝeby nie szukać „dziury w całym”.
- Sami ten przepis stworzyliśmy.
- A analogii znalazłbym więcej, Ŝe przepisy dopuszczają.
- Przepis jest ewidentny.
- Wstyd jest, Ŝe próbujemy łamać przepis, który sami przyjęliśmy i to jest skandal.
- Tego zapisu wcześniej nie było.
- Były dwie komisje prowadzone przez Pana Glenia.
- I między innymi chyba teŜ troszeczkę po to, przyjęto ten przepis Ŝeby Pana Glenia
pozbawić jednej komisji.
- Nikt nie protestował.
- Pan Gleń sam zrezygnował.
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- A teraz okazuje się, Ŝe jak Pan Gleń miał dwie komisje to było źle, a jak Pan Teter, to moŜe
być w dwóch komisjach.
- Proszę o więcej konsekwencji.
Pan Maciej Skorupa
Zwracając się do Pana Przewodniczącego i Rady powiedział, Ŝe:
- PoniewaŜ czegoś być moŜe nie rozumie, nie jesteśmy prawnikami.
- Natomiast dla mnie deklaracja Pana Przewodniczącego Tetra jest jednoznaczna z tym co
robimy.
- Wnosi o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
- Poddał pod głosowanie zgłoszony przez Pana Macieja Skorupę wniosek dotyczący
zamknięcia dyskusji i przegłosowania projektu uchwały i zapytał : Kto z Państwa Radnych
jest za tym wnioskiem.
Wynik głosowania: 13 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu (8 osób
nie głosowało).
- Poddał pod głosowanie projektu uchwały z kandydaturą Pana Radnego Władysława Tetra
i zapytał: Kto z Państwa Radnych jest za: projektem uchwały w sprawie wyboru Pana
Władysława Tetra na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza.
Wynik głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymujących się” od głosu (8 osób
nie głosowało).
- Powiedział: przechodzimy do realizacji kolejnego punktu Porządku obrad sesji - punktu 10.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta:
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa powiedział, Ŝe Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca - Komisji Polityki Mieszkaniowej
powiedział, Ŝe Komisja Wspólna: Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz
Komisja Polityki Mieszkaniowej projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki
i Promocji Miasta powiedział, Ŝe Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, uwag itp. Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady
Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska.
Wynik głosowania: 19 „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza
podjęła
Uchwałę Nr XXXII/282/2009
w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska.
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Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku
miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta:
Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
powiedział, Ŝe Komisja Wspólna: Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz
Komisja Polityki Mieszkaniowej projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział,
Ŝe Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska
i na podstawie wyników głosowania: (21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”)
stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr XXXII/283/2009
w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy
ul. Przemysłowej w Sandomierzu.

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do
pomocy w formie doŜywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie
doŜywiania”.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta:
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział,
Ŝe Komisja przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Pan Michał Saracen – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny
i Zdrowia powiedział, Ŝe Komisja przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, uwag itp. Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego
uprawniającego do pomocy w formie doŜywiania w ramach programu „Pomoc państwa
w zakresie doŜywiania”.
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza
podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr XXXII/284/2009
w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie
doŜywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”.
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Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Miejską Sandomierz.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta:
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział,
Ŝe Komisja przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
powiedział, Ŝe:
- Komisja wnioskuje o wprowadzenie następującej zmiany w załączniku do przedmiotowego
projektu uchwały: w § 5 pkt 1 dopisać „Organ prowadzący określa taką sama wysokość
procentową dla kaŜdej placówki”.
- Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu przedmiotowy projekt uchwały
wraz poprawką Komisji zaopiniowała pozytywnie.
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza
Podziękował Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu za wniesioną poprawkę
do przedmiotowego projektu uchwały.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
Poprosił o dopisanie w załączniku do przedmiotowego projektu uchwały w § 5 pkt 1 „Organ
prowadzący określa taką sama wysokość procentową dla kaŜdej placówki”.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
Zapytał czy omawiany projekt uchwały był konsultowany?
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza
Powiedział, Ŝe:
- Był konsultowany na komisjach.
Pan Marceli Czerwiński
Zwracając się do Pana Przewodniczącego:
- Zapytał dlaczego nie ma na Sesji Związku „Solidarności” i dyrektorów szkół?
- Powiedział, iŜ uwaŜa, Ŝe na dzisiejszej Sesji powinni być obecni przedstawiciele związków
bo to jest bardzo waŜna, bardzo istotna sprawa dla działalności.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
Powiedział, Ŝe:
- Podziela uwagę przedmówcy.
- I teŜ pyta związki zawodowe a takŜe dyrektorów szkół dlaczego nie ma ich na Sesji?
- Ci Państwo mają, niejako w obowiązku jeŜeli są takie sytuacje uczestniczyć na sesji.
- Jeśli się mylę Panie Burmistrzu to proszę mnie poprawić.
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Pani Krystyna Socha – Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
Powiedziała, Ŝe:
- Konsultacje ze związkami były na komisji.
- Kolega ze Związku „Solidarność” był na komisji.
- Związki zawsze są zapraszane.
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady
Miasta poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały ze zmianą i na podstawie wyników
głosowania: 20 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” stwierdził, Ŝe Rada Miasta
Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XXXII/285/2009
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki
pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania
nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz.

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i zakładzie
pomocy społecznej w Sandomierzu do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego.
Wobec braku zgłoszeń, uwag itp. Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania
w szpitalu i zakładzie pomocy społecznej w Sandomierzu do przeprowadzenia wyborów
do Parlamentu Europejskiego.
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza
podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XXXII/286/2009
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i zakładzie pomocy społecznej
w Sandomierzu do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Ad. 15.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009
rok.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta:
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej,
powiedziała, Ŝe Wspólna Komisja: Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz
Komisja Polityki Mieszkaniowej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
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Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe
Komisja przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział , Ŝe:
- W uzasadnieniu jest, Ŝe przekazujemy środki na modernizacje dróg powiatowych.
- Praktycznie wszystkie drogi powiatowe w Sandomierzu są remontowane z budŜetu Gminy
Sandomierz.
- Starostwo Powiatowe pokazując nasze pieniądze pozyskuje środki.
- Apeluje, wnosi aby Gmina Sandomierz przejęła wszystkie drogi powiatowe znajdujące się
w Sandomierzu tj. 11 km i będziemy odpowiadać od początku do końca.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
Powiedział, Ŝe:
- Jest to kolejny wniosek zgłoszony przez Radnych o przejęciu przez Sandomierz dróg
powiatowych w mieście.
- Być moŜe by to rozwiązało pewne sytuacje.
Pan Jerzy Borowski
Powiedział, Ŝe:
- Teraz dokładamy 50%.
- Pan Starosta moŜe zawsze uzyskać środki finansowe dodatkowe na remont dróg
powiatowych.
- Gmina nie ma takiej szansy pozyskania dodatkowych środków bo taki jest „układ
w Kraju”.
- JeŜeli Gmina da 50% i Starosta pozyska 50% to i tak Miastu się to opłaci.
- A jeŜeli przejmiemy w tym momencie wszystkie drogi, to musimy zabezpieczyć środki
w budŜecie na remonty wszystkich dróg i braknie po prostu środków.
- Nad tym naleŜy się zastanowić.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady
Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na
2009 rok.
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza
podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr XXXII/287/2009
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok.

Ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2009 rok.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta:
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej
powiedziała, Ŝe Wspólna Komisja: Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
oraz Komisja Polityki Mieszkaniowej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie.
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Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisja BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe
Komisja przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok.
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza
podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr XXXII/288/2009
zmian w budŜecie miasta na 2009 rok.

Ad. 17
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa chodnika przy ulicy śeromskiego
w Sandomierzu” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 0756 T (ulica Mściowska)
w Sandomierzu”.
Opinie komisji merytorycznych:
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej
powiedziała, Ŝe Wspólna Komisja: Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz
Komisja Polityki Mieszkaniowej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisja BudŜetu i Finansów powiedział,
Ŝe przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, uwag itp. Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa chodnika przy ulicy
śeromskiego w Sandomierzu” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 0756 T (ulica
Mściowska) w Sandomierzu”.
Wynik głosowania: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, Ŝe Rada Miasta Sandomierza
podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr XXXII/289/2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację zadania
pod nazwą „Przebudowa chodnika przy ulicy śeromskiego w Sandomierzu” oraz
„Przebudowa drogi powiatowej nr 0756 T (ulica Mściowska) w Sandomierzu”.

Ad. 18
Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy róŜne.
Pan Tadeusz Frańczak Przewodniczący Rady Miasta przedstawił Komunikaty:
1. Odczytał Ŝyczenia świąteczne, które Rada miasta Sandomierza otrzymała: od Zuchów
i Harcerzy, Firm, Instytucji, Stowarzyszeń, Parlamentarzystów, Uczelni wyŜszych oraz
Osób prywatnych.
2. Przedstawił:
- Pismo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departament Ochrony
Zabytków informujące, Ŝe Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach
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budŜetu za 2008 rok (rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),
udzielił Parafii Nawrócenia Św. Pawła Ap. w Sandomierzu dotacji w wysokości
210 000,00 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. Sandomierz, zespół
kościoła parafialnego św. Pawła Apostoła: remont dzwonnicy i muru przykościelnego.
- Pismo od Wojewody Świętokrzyskiego informujące, Ŝe kwestionowana przez Pana
Zbigniewa Puławskiego uchwała Nr XXXI/277/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia
11 marca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Puławskiego, tut. organ
nadzoru poddał badaniu pod względem kryterium zgodności z prawem. Przeprowadzone
w sprawie postępowanie nadzorcze, ocena zebranych dokumentów i wyjaśnień nie dają
tut. organowi podstaw do stwierdzenia niewaŜności ww. uchwały ze względu na raŜące
naruszenie prawa.
3. Przypomniał o obowiązku złoŜenia Oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia 2009 roku.
4. Poinformował, Ŝe Stowarzyszenie Diabetyków zawiązuje oddział w Sandomierzu
i pierwsze spotkanie załoŜycielskie odbędzie się w Ratuszu w dniu 14 maja 2009 roku
o godz. 16,00 na które zaprasza wszystkich zainteresowanych.
Poprosił równieŜ o przekazanie tej informacji swoim znajomych lub osobom w swoim
środowisku , które mają problemy cukrzycowe.
Pan Maciej Skorupa
Podziękował: Panu Jerzemu Borowskiemu – Burmistrzowi Sandomierza, Panu Markowi
Bronkowskiemu, Pani Jadwidze Rostockiej a takŜe wszystkim Radnym, którzy wzięli udział
w akcji charytatywnej - pomoc dla Maciusia Marczyka.
Pan Marceli Czerwiński
- Poprosił o zamontowanie poręczy prowadzącej na Cmentarz Katedralny od strony
ul. Parkowej (brak jednej poręczy – została wyrwana),
- zgłosił sprawę skarpy przy ul. Salve Regina (przy opadach deszczu skarpa ulegnie
obsunięciu i będzie błoto na wyremontowanej ul. Salve Regina).
Ad. 19
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie
Porządku obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XXXII sesję Rady
Miasta Sandomierza.
Na tym zakończono niniejsze plenarne posiedzenie Rady Miasta Sandomierza.

Tadeusz Frańczak
Przewodniczący
Rady Miasta Sandomierza

Protokół sporządziła:
Joanna Pawelczyk
Podinspektor
w Wydziale Organizacyjnym
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