Protokół Nr 45
z XLV sesji Rady Miasta Sandomierza
27 stycznia 2010 roku - Ratusz
29 stycznia 2010 roku - Ratusz
Godz. rozpoczęcia I posiedzenia sesji – 14.00
Godz. zakończenia I posiedzenia sesji – 18.30
Sesji przewodniczył Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – otworzył XLV sesję
Rady Miasta oraz powitał wszystkich przybyłych na sesję: Pana Jerzego Borowskiego –
Burmistrza Sandomierza, Pana Marka Bronkowskiego – Zastępcę Burmistrza Sandomierza,
Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika Miasta, Pana Marka Kwitka – Posła na Sejm RP,
Pana Janusza Sikorskiego – Dyrektora Sandomierskiego Szpitala, Przedstawicieli Związków
Zawodowych, Przedstawicieli podległych, współpracujących z Urzędem Miasta Jednostek,
Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy prasy i radia oraz Panie i Panów Radnych.
W sesji uczestniczyli również:
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Pani Barbara Rożek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Pan Grzegorz Cież – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Pan Marian Zwierzyk – Komendant Straży Miejskiej (jak Załącznik do Protokołu)
W I części XLV sesji wzięło udział 17 Radnych Miasta Sandomierza – jak w załączonej
liście obecności.
Radni: Pan Marek Chruściel, Pan Janusz Kiciński, Pan Krzysztof Niżyński oraz Pan Janusz
Sobolewski usprawiedliwili swoją nieobecność.
Przewodniczący Rady Miasta – Pan Tadeusz Frańczak – na podstawie listy obecności
stwierdził, że Rada jest władna podejmować uchwały.
Ad. 2/3
Powołanie sekretarza obrad.
Przyjęcie Porządku obrad sesji.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta: powiedział, że
- Państwo Radni otrzymali materiały na dzisiejszą, tzw. budżetową sesję w terminie
statutowym tj. na 14 dni przed planowaną sesją.
- Z uwagi na to, że w terminie ustawowym tj. 7 dni przed sesją, Pan Burmistrz zwrócił się
o wprowadzenie do Porządku obrad dzisiejszej sesji Punktu: Podjęcie uchwały w sprawie
szczegółowości uchwalania budżetu Miasta Sandomierza w/w został rozszerzony
o powyższy projekt uchwały (tekst jednolity Porządku obrad Państwo Radni otrzymali w dniu
dzisiejszym)
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- Prosi o uzupełnienie (autopoprawka) w punkcie 2. Porządku obrad o pomyłkowo pominięty
stały punkt: Powołanie sekretarza obrad (pozostałe punkty Porządku obrad otrzymują
pozycje o numer wyższą).
Przewodniczący Rady Miasta – Pan Tadeusz Frańczak – poprosił o dokonanie wyboru
sekretarza dzisiejszej sesji Rady Miasta.
Pan Maciej Skorupa
Zaproponował kandydaturę Pana Krzysztofa Kandefera.
Pan Krzysztof Kandefer wyraził zgodę i wobec braku innych zgłoszeń Pan Tadeusz Frańczak
poddał pod głosowanie w/w kandydaturę:
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pan Krzysztof Kandefer został sekretarzem dzisiejszych
obrad.
- Zapytał o ew. uwagi wnioski do przedstawionego Porządku obrad XLV sesji Rady Miasta.
Wobec braku zgłoszeń Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod
głosowanie Porządek obrad XLV sesji Rady Miasta.
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził przyjęcie przez Radę
Miasta Porządku obrad XLV sesji jak niżej:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji Rady Miasta Sandomierza.
5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta.
6. Interpelacje i zapytania Radnych
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowości uchwalania budżetu Miasta Sandomierza.
(Wniosek Burmistrza Sandomierza)
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta.
2) Odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie budżetu’2010.
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
4) Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miasta o projekcie uchwały.
5) Koreferat Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, w tym odczytanie
ostatecznej opinii na temat projektu budżetu Miasta na 2010 rok.
6) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
7) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
10. Przyjęcie Planów pracy na 2010 rok:
a. Rady Miasta Sandomierza
b. Komisji Rewizyjnej
c. Komisji Stałych Rady Miasta
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11. 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. (Wniosek Radnego Miasta Sandomierza)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/342/2009 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXII/285/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku 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
(Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 490, poz. 3595)
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i
powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz określenia zasad
sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych
pomieszczeń i powierzchni szkolnych.(Wniosek Burmistrza Sandomierza)
14. Realizacja uchwał Rady Miasta Sandomierza podjętych w okresie 17 grudnia 2008 do
23 grudnia 2009 roku - Referuje Burmistrz Sandomierza.
15. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy
różne.
16. Zamknięcie obrad.
Ad. 4
Przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji Rady Miasta Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – przypomniał Państwu Radnym, że
Protokoły z XL i XLI sesji Rady Miasta Sandomierza V kadencji były wyłożone w biurze
Rady i nie zgłoszono uwag do ich treści.
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta - zapytał o ew. wnioski i uwagi do
przedstawionych projektów protokołów i z uwagi na brak zgłoszeń zapytał: Kto jest za
przyjęciem protokołów z XL i XLI sesji Rady Miasta Sandomierza ?
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu.
Pan Tadeusz Frańczak stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Protokoły z XL
i XLI sesji Rady Miasta Sandomierza.
Ad. 5
Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta.
Pan Jerzy Borowski - Burmistrza Sandomierza przedstawił:
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Sandomierza w okresie od 23 grudnia
do 27 stycznia 2010 roku.
Wydano 14 Zarządzeń Burmistrza Miasta
Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami:
w zakresie obrotu nieruchomościami:
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- zawarto 2 umowy notarialne sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, oraz
umowę sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego – PSS,
- rozwiązano użytkowanie wieczyste gruntu z SSM w stosunku do dwóch działek,
- wydano 2 decyzje w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo
własności,
W zakresie podziałów nieruchomości:
wydano:
- 4 decyzje o zatwierdzeniu podziału nieruchomości na wniosek właścicieli gruntów,
- 5 decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz przedszkoli samorządowych,
W zakresie dzierżawy nieruchomości:
- zawarto 1 umowę dzierżawy gruntu oraz 1 porozumienie w sprawie rozwiązania umowy,
- wystawiono 67 faktur VAT dot. opłaty czynszu za dzierżawę gruntu,
Z zakresu Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego:
Złożony został wniosek o pozwolenie na :
 Budowę Przedszkola Nr 6 przy ul. T.Króla,
 Budowę kanalizacji sanitarnej – III etap – oś. Kamień Plebański wraz z częścią ul.
Lubelskiej, ul. Zawichojskiej ,
 Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią lekkoatletyczną na terenie
Gimnazjum nr 1
Uzyskane zostało pozwolenie na budowę Boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 1
Opracowana została wstępna koncepcja budowy:
 Przedszkola Nr 5 przy ul. Portowej
 Budynku socjalnego przy ul. Lubelskiej
Trwają czynności formalno – prawne, przygotowujące kolejne inwestycje planowane do
realizacji w bieżącym roku.
Z zakresu Wydziału Edukacji Kultury i Sportu:
Kultura
29.12.2009 r. – „Kolędowanie z Janem Żabczycem” – spotkanie z dr Danutą Paszkowską
w ramach cyklu „Rozmowy na Starówce”, miejsce: Dom Pracy Twórczej „Alicja”,
31.12.2009 r. - „Sylwester pod gwiazdami” – zabawa sylwestrowa, przywitanie Nowego
Roku przez mieszkańców Sandomierza na Rynku Starego Miasta, zabawa taneczna przy
muzyce mechanicznej oraz pokaz sztucznych ogni, miejsce: Rynek Starego Miasta,
3.01.2010 r. – Koncert kolęd – noworoczny występ sandomierskich chórów:
Sandomierskiego Chóru Katedralnego, Chóru Katolickiego Liceum i Gimnazjum oraz
Scholii Parafii Katedralnej, Miejsce: Dom Katolicki,
7.01.2010 r. – „Samochody, Pociągi, Samoloty” – otwarcie wystawy modeli Marka
Bronkowskiego, Włodzimierza i Grzegorza Dębickich oraz Dariusza Karnasa,
ekspozycja składa się z ponad 280 modeli wykonanych z różnych materiałów i w
różnych skalach, miejsce: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,
9.01.2010 r. – „Kolędy i Pastorałki” - koncert kolęd w wykonaniu Miejskiej Młodzieżowej
Orkiestry Dętej działającej przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, miejsce: Hala
widowiskowo-sportowa MOSiR,
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10.01.2010 r. - XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” – w programie
imprezy przewidziano m.in. występy działających przy SCK formacji tanecznych:
„Paradox”, „Fluo”, „Akcent”, „Salsa Dance” oraz koncerty zespołów „CREEM” oraz
„Ziyo”, Miejsce: Hala widowiskowo-sportowa MOSiR,
11.01.2010 r. – „Aborygeni Australii – Fotografie Jadwigi Hadryś” – wernisaż wystawy
fotograficznej, ekspozycja została przygotowana ze zbiorów Państwowego Muzeum
Etnograficznego w Warszawie, według scenariusza Roberta Andrzeja Dula, Miejsce:
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,
15.01.2010 r. – „Big Gilson & The Blues Dynamite” – koncert muzyki bluesowej
w wykonaniu brazylijskiego gitarzysty i wokalisty Big Gilsona, artysta od 15 lat
koncertuje regularnie w USA, Kanadzie, Ameryce Południowej i Europie, w swym
rodzinnym kraju nagrał 13 płyt długogrających, miejsce: Klub „Lapidarium”,
15.01.2010 r. – „Wyścig do św. Mikołaja” – turniej gier i zabaw dla uczniów ze szkół
podstawowych, w zawodach zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2,
wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy okolicznościowe oraz
upominki rzeczowe, Miejsce: Hala widowiskowo-sportowa MOSiR,
18.01-31.01.2010 r. – „Zima w mieście 2010” – szereg imprez dla dzieci i młodzieży
szkolnej zorganizowanych w okresie ferii zimowych przez sandomierskie instytucje
kultury i sportu, w szczególności przez: Sandomierskie Centrum Kultury, MOSiR,
Miejską Bibliotekę Publiczną w Sandomierzu, Świetlicę Socjoterapeutyczną „Przystań”
oraz „Bajka”, Klub Tenisa Stołowego „Sandomierz” oraz Odział PTTK w Sandomierzu,
21.01.2010 r. – „Wieczór Tańców i Kolęd Polskich” – występ artystyczny Zespołu Pieśni
i Tańca „Ziemia Sandomierska”, miejsce: Sala widowiskowa CKiR MOSiR,
22.01.2010 r. – „Droga” – wernisaż wystawy grafik autorstwa Judyty Bernaś, absolwentki
Wydziału Grafik, Malarstwa i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
uczestniczki licznych wystaw, konkursów i festiwali organizowanych w kraju i za
granicą, Miejsce: Galeria BWA,
23.01.2010 r. – „Trzynastu. Premierzy Wolnej Polski” – promocja książki Jerzego
Sadeckiego, krakowskiego dziennikarza i publicysty, współpracownika „Gazety
Krakowskiej”, „Tygodnika Solidarność” oraz „Czasu Krakowskiego”, Miejsce: Dom
Pracy Twórczej „Alicja”.
23.01.2010 r. – „Świat Tanga” – koncert muzyki południowoamerykańskiej w wykonaniu
grupy „Sentido del Tango”, zespół wystąpił w składzie Gabriela Muchowska - fortepian;
Piotr Kopietz - bandoneon, akordina; Mateusz Szemraj – gitara, w programie koncertu
znalazły się utwory Astora Piazzoli, argentyńskie tanga taneczne oraz kompozycje
muzyków, Miejsce: Muzeum Okręgowe.
Promocja
12.2009 – 01.2010 r. – „Wizerunek Sandomierza wśród mieszkańców Polski” – badania
ogólnopolskie przeprowadzone przez firmę Pentor Research International, zlecone przez
konsorcjum firm: WYG International Sp. z o.o. oraz Profile Sp. z o.o., które opracowują
„Strategię Promocji Miasta Sandomierza”,
5-7.01.2010 r. – Konsultacje społeczne – spotkania z mieszkańcami Sandomierza
zorganizowane przez konsorcjum firm, które przygotowują „Strategię Promocji Miasta
Sandomierza”.
Sandomierz, dnia 27 stycznia 2010-01-27
Sporządziła: Izabela Rycombel
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Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta z uwagi na brak pytań zamknął punkt
5. Porządku obrad sesji.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania Radnych.
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek
Powiedziała, że:
- Otrzymała odpowiedź na złożoną interpelację w sprawie zabezpieczenia parkingu przy ulicy
Króla 1 (odpowiedz, która nie satysfakcjonuje Radnej)
- Uważa, iż dla bezpieczeństwa pieszych zabezpieczenie słupami jest konieczne (bo Urząd
będzie odpowiadał za ew. uszkodzenie ciała)
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, że:
- Ostatnio ukazały się – sfinansowane przez Miasto - wydawnictwa, przyjęte z uznaniem
przez środowiska naukowe: np. solidna, naukowa pozycja opracowana przez prof. Feliksa
Kiryka, poświęcona Mikołajowi Trąbie oraz Kardynałowi Oleśnickiemu.
- Jest zaskoczony, iż tak zdecydowany, profesjonalny element promocyjny Miasta
Sandomierza nie jest właściwie eksponowany, zwłaszcza, że jest to również sukces Pana
Burmistrza
Pan Jerzy Borowski
- Powiedział, że informując o swojej działalności celowo pomija niektóre rzeczy nie chcąc się
narażać na zarzut promowania się w ramach kampanii wyborczej – Dziękuje Radnemu – Panu
Januszowi Sochackiemu za zauważenie i docenienie tego wydarzenia.
Odpowiadając Pani Agnieszce Frańczak – Szczepanek powiedział, że:
- Urząd Miasta nie będzie odpowiadał za uszkodzenie ciała na parkingu, bowiem to kierowca
powinien zachować szczególną ostrożność wykonując manewry na parkingu.
- Nie będzie robił z parkingu getta, mogą po parkingu również poruszać się piesi.
- Parking został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną.
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek
Powiedziała, że jednak wnioskuje o wykonanie zabezpieczenia, bo „jeżeli kierowca patrzy
przez prawe ramię”, to „z lewej ktoś może wyjść”.
Pan Marceli Czerwiński
Powiedział, że:
- Pan Jan Chałupczak ma wspaniałą kolekcję minerałów, obecnie eksponowaną w Muzeum
w Kielcach.
- „Pan Jan Chałupczak jest w stanie zrobić piękną wystawę minerałów w Sandomierzu.”
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Pan Jacek Dybus
Powiedział, między innymi, że złożył interpelację dotyczącą rozważenia propozycji:
- Zmiany godzin posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Sandomierza – Posiedzenia odbywały
by się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
- Związanej z organizacją pracy radnych: dyżur radni pełniliby pojedynczo w godzinach np.
od 9-12. i 12-15.
Zdaniem Radnego powyższe rozwiązanie pozwoli na szerszy kontakt z Mieszkańcami Miasta.
- Udzielenia wszelkiej pomocy realizatorom serialu Ojciec Mateusz – Zdaniem Pana Jacka
Dybusa jest to najlepsza reklama dla Sandomierza i należy zrobić wszystko, aby zdjęć do
serialu nie zaczęto kręcić w innych miastach.
Pan Robert Sobieraj
Podziękował Panu Januszowi Chablowi – Dyrektorowi MOSiR-u – w imieniu własnym
i Mieszkańców Miasta – za wzorowe utrzymanie wyciągu i stoku narciarskiego na ulicy
Słonecznej.
Pan Mirosław Czaja
Powiedział, że Mieszkańcy wielu ulic Sandomierza skarżą się na niedostateczne odśnieżanie
– Radny zaapelował o dołożenie nieco większych starań w zimowe utrzymanie dróg.
Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza
Powiedział, że jeżeli Radni przeznaczą większą kwotę na odśnieżnie, to „będziemy odśnieżać
od rana do wieczora”.
Pan Michał Saracen
Powiedział, że niektóre ulice w mieście są odśnieżane wielokrotnie, a na niektóre (pomimo,
że są w centrum miasta) pług w ogóle nie wjeżdża.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – w związku z brakiem kolejnych
zgłoszeń przystąpił do realizacji kolejnego punktu Porządku obrad XLV sesji Rady Miasta.
Ad. 7
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta ;
- Odpowiadając Panu Jackowi Dybusowi powiedział, że:
- Równolegle z wnioskiem Pana Jacka wpłynął wniosek kilku Radnych przeciwny:
o przesunięciu posiedzeń Rady i Komisji na godziny „mocno popołudniowe”
Propozycje należy zatem przedyskutować i przegłosować.
- Jeżeli taka będzie wola Państwa Radnych Harmonogram dyżurów można
zmodyfikować (obecnie też nie ma przeszkód, aby Radni pełnili dyżury poza
przyjętym Harmonogramem)
- Poinformował zebranych, że
- Wraz z Panem Burmistrzem - Jerzym Borowskim, oraz Panem Maciejem Skorupą –
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Wiceprzewodniczącym Rady Miasta uczestniczył w kilku uroczystościach :
w spotkaniu opłatkowo – noworocznym u Rzemieślników, w Państwowej Straży
Pożarnej (którzy dziękując za zakup skokochronu przekazali symboliczną figurkę
strażaka)
- Wśród pism, które ostatnio wpłynęły do Przewodniczącego Rady Miasta jest wniosek
dotyczący ustalenia taryf za wodę i ścieki (który został skierowany do komisji
merytorycznych) oraz pismo Przewodniczącego Komisji Statutowej skierowane do
Przewodniczących Klubów Radnych z prośbą o opinie na temat zaproponowanych
zmian w Statucie Miasta.
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowości uchwalania budżetu Miasta Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – przypomniał, że jest to
projekt uchwały wprowadzony do Porządku obrad na dzisiejszej sesji Rady Miasta.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział „w kwestii formalnej” , że Jego zdaniem tytuł uchwały powinien zawierać zwrot
„w sprawie zasad uchwalania budżetu”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, że tytuł uchwały został ustalony na podstawie stosownej ustawy oraz po
konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową w Kielcach.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady
Miasta – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie szczegółowości uchwalania
budżetu Miasta Sandomierza.
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.
Pan Tadeusz Frańczak stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XLV/388/2010
w sprawie szczegółowości uchwalania budżetu Miasta Sandomierza.
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta.
Pan Tadeusz Frańczak– Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o zabranie głosu Pana
Jerzego Borowskiego – Burmistrza Miasta Sandomierza.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – przedstawił uzasadnienie do budżetu na 2010
rok. (jak Załącznik do Protokołu).
2. Odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie budżetu ’2010.
Powyższe wnioski przedstawił Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza
(jak Załącznik do protokołu).
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3. Odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej.
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik
Miasta.
4.Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Miasta o projekcie uchwały budżetowej.
Opinie do projektu budżetu na 2010 rok przedstawili Przewodniczący komisji stałych Rady
Miasta Sandomierza:
Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki
i Promocji Miasta Rady Miasta – jak Załącznik
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek- Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej
– jak Załącznik
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa – jak Załącznik
Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu
i Usług – jak Załącznik
Pan Michał Saracen – Przewodniczący Komisji Ochrony Rodziny i Zdrowia – jak Załącznik
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – jak
Załącznik do protokołu
Pan Krzysztof Cieślak – Przewodniczący Komisji Praworządności – jak Załącznik do
Protokołu.
5. Koreferat Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
Opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Koreferat Przewodniczącego Komisji Budżetu
i Finansów w sprawie projektu budżetu Miasta na 2010 rok odczytał Przewodniczący tej
Komisji – Pan Wojciech Czerwiec.
(jak Załącznik do protokołu)
6. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – zapytał o ew. wnioski, pytania
i uwagi dot. projektu budżetu.
Pan Jacek Dybus
Powiedział, że:
- Koreferat jest chaotyczny, pełen frazesów nie popartych żadnymi przykładami.
- Wzorem lat ubiegłych należało odczytane propozycje przedstawić wcześniej na piśmie, aby
było wiadomo o czym rozmawiamy
Zapytał: czy po otrzymaniu opinii na temat projektu budżetu ’2010 z wszystkich komisji
Rady Miasta, Członkowie Komisji Budżetu i Finansów próbowali rozmawiać z Panem
Burmistrzem i niektóre sprawy wyjaśniać ?
Pan Wojciech Czerwiec
Powiedział, że:
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- Pan Jacek Dybus jako przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
był obecny na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, a zgłoszone wnioski były głosowane
na poszczególnych komisjach.
- Dziwi się, że Pan Jacek Dybus nie wie, nad czym głosował.
Pan Jacek Dybus
Powiedział, że:
- Nie jest Przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.
- Nie był zaproszony na Komisję Budżetu i Finansów.
- Nie głosował nad wnioskami
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta :
- Powiedział, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo, w którym Członkowie Klubów
Radnych: „Kocham Sandomierz”, Prawo i Sprawiedliwość, Sandomierskie Porozumienie
Prawicy, Sojusz Lewicy Demokratycznej, zgłaszają - jako wnioski formalne - następujące
propozycje dotyczące procedowania projektu budżetu na 2010 rok.(które następnie odczytał - jak załącznik do protokołu)
- Poprosił sekretarza obrad o przekazanie każdemu z Państwa Radnych kopii odczytanego
pisma.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, że:
- Jako osoba pracująca i współpracująca z samorządem od 25 lat, w tym również jako
przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów w Radzie Powiatu i Radzie Gminy nigdy nie
widział „takiej amatorszczyzny”.
- Zostały zlekceważone wszelkie zasady, ustawy i przepisy , w tym również własna uchwała
– uchwała regulująca procedurę uchwalania budżetu, zawierająca: uprawnienia, konkretne
terminy, sposób wnoszenia zmian w projekcie budżetu itd..
- Grupa Radnych na dzisiejszej sesji przedstawia „koncert życzeń” nie pytając nawet
Burmistrza o realność realizacji konkretnych zadań, zaś zapis mówiący, że ”Wolne środki
w trakcie roku przeznaczyć…” jest niedopuszczalny.
- Jest to rok wyborczy i część Państwa Radnych działa „pod publiczkę” na zasadzie:
my uchwaliliśmy, ale to burmistrz nie zrealizował (bo przecież radni muszą wiedzieć, że jeżeli
nie ma np. projektu, to nie ma szans na realizację konkretnego zadania - bo potrzebny jest
czas)
- Złożony wniosek stawia pod znakiem zapytania uchwalenie budżetu na 2010 rok –
wystarczy bowiem, że zostanie zaskarżony tryb uchwalania budżetu.
- Powyższe uwagi dotyczące złożonego wniosku mówi z życzliwości, „bo mógłby siedzieć
i patrzeć z boku”.
- Koreferat jest pomieszaniem kwestii merytorycznych z wycieczkami osobistymi (winą
Burmistrza jest nawet mała frekwencja na zebraniach z mieszkańcami)
- Z uwagi na to, że Radny - Pan Michał Saracen - jest w Zarządzie Stowarzyszenia Sportów
Siłowych, a Radny - Pan Janusz Sobolewski jest Prezesem Stowarzyszenia Rewaloryzacji
Zabytków na Cmentarzu Katedralnym - przekazanie najmniejszej kwoty na te Stowarzyszenia
będzie naruszeniem prawa skutkującym utratą mandatu.
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Pan Michał Saracen
Powiedział, że we władzach Stowarzyszenia zajął miejsce Pana Janusza Sochackiego – ergo:
Pan Janusz Sochacki łamał prawo.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, że w takim razie należało to zgłosić.
Pan Marceli Czerwiński
Powiedział, że dofinansowywać powinno się przede wszystkim te dziedziny sportu,
w których sandomierscy sportowcy mają osiągnięcia: lekkoatleci, Klub „Foka”.
Pan Michał Saracen
Powiedział, że dzięki siłowni lekkoatleci mają gdzie trenować.
Pan Władysław Teter
Powiedział, między innymi, że
- Przedłożony projekt budżetu jest nieczytelny.
- Złożył wniosek do budżetu na 2010 rok o budowę kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej
części miasta, a w szczególności w Kamieniu Plebańskim.
- Pan Burmistrz obiecał Mieszkańcom Kamienia Plebańskiego, że Ich wniosek o budowę
kanalizacji sanitarnej zostanie potraktowany jako wniosek do budżetu’2010
- W projekcie budżetu na 2010 rok przedłożonym przez Pana Burmistrza zadanie to nie
zostało jednak uwzględnione (przewidywany koszt realizacji inwestycji 6-7 mln zł)
- Nie podpisuje się pod wnioskiem - poprawką wniesioną przez Komisję Budżetu i Finansów,
która zmniejsza kwotę przeznaczoną na kanalizację.
- Prosi o poważne traktowanie wniosków Mieszkańców Kamienia Plebańskiego i Nadbrzezia
(a nie wyłącznie centrum Miasta) i skorygowanie wydatków na kanalizację.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
W sprawie kanalizacji sanitarnej powiedział, między innymi, że:
- Nie życzy sobie sugestii, ze strony Radnego, że okłamuje Mieszkańców.
- W 2002 roku podjął inicjatywę realizacji dokumentacji związanej z wykonaniem kanalizacji
Sandomierza, (którą ukończono w 2008 roku).
- Będzie możliwość zrealizowania w/w inwestycji przy wsparciu funduszy zewnętrznych –
można liczyć na bonus w wysokości 20 % kosztów po osiągnięciu tzw. efektu ekologicznego.
- Obecnie nie ma w Polsce funduszu, który by wsparł Miasto przy realizacji tej inwestycji
(Sandomierz otrzymał 18 mln zł na Stare Miasto i „nie dostanie już ani złotówki”)
- Koszt wykonania kanalizacji w Kamieniu Plebańskim w przeliczeniu na jednego
mieszkańca byłby ogromny.
- W pierwszej kolejności zostanie wykonana kanalizacja przy ulicy Ożarowskiej, „bo tam jest
największe zainteresowanie mieszkańców i jest szansa na osiągnięcie efektu ekologicznego.
W sprawie projektu budżetu na 2010 rok powiedział, między innymi, że:
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- Zgodnie z przyjętą procedurą uchwalania budżetu przedłożył wszystkie dokumenty
w terminie umożliwiającym Radnym złożenie wniosków.
Po otrzymaniu zbiorczej opinii Komisji Budżetu i Finansów, która odbyła się 25 stycznia
2010 roku, została sporządzona ostateczna wersja uchwały budżetowej.
- Przypomina, że zgodnie z ustawą na wszystkie zmiany w projekcie budżetu musi wyrazić
zgodę Burmistrz.
- Oczekuje ostatecznego stanowiska Radnych w sprawie odczytanych wniosków.
- Zrezygnował ze spotkań z Mieszkańcami z uwagi na obecność Radnych, którzy „zaczęli
uprawiać kampanię wyborczą podczas tych spotkań”.
Pan Władysław Teter
Powiedział, między innymi, że:
- Pan Burmistrz zna się na wszystkim, tylko nie na tym, co podpisuje i zacytował pismo
Burmistrza skierowane do Mieszkańca Kamienia Plebańskiego.
- Ze spotkań z mieszkańcami Pan Burmistrz wycofał się, bo uczestniczący w nich radni
udowadniali, że Burmistrz opowiada banialuki (a „radni pewne rzeczy wyjaśniali”)
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Zapytał o szczegóły dotyczące pisma mieszkańców Kamienia Plebańskiego.
Pan Władysław Teter
Udzielił Panu Burmistrzowi informacji.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Była szansa na realizację projektu wspólnie z Gminami zrzeszonymi w Ekologicznym
Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
- Po jakimś czasie okazało się, że istnieje wymóg tzw. zagęszczenia na 1 kilometr
i Sandomierz nie spełniał tego warunku.
- Zapewnia, iż opracowana dokumentacja zostanie wykorzystana i nic nie „poszło na półkę”.
- Realizację wykonania kanalizacji lewobrzeżnego Sandomierza należy rozłożyć na kolejne
lata.
- W powyższym konieczne jest duże zaangażowanie Mieszkańców, bo jeżeli Miasto nie
otrzyma żadnych bonusów to koszt przyłącza do jednej posesji wyniesie 50 tys. zł.
- Niewątpliwym sukcesem jest pozyskanie 18 mln zł na realizację przedsięwzięcia na terenie
Starego Miasta.
- W sprawie odczytanego wniosku radnych do budżetu’2010 oczekuje „męskiej decyzji”
Radnych.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, że:
- W dalszym ciągu jest zaskoczony i zszokowany stylem rządzenia obecnej większości.
- Dobrym zwyczajem było wcześniejsze procedowanie „w normalny, ludzki, cywilizowany
sposób”: spotkania na komisjach, rozmowy z Burmistrzem, tupanie, trzaskanie
i w konsekwencji wypracowanie consensusu.
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- „Rzucenie papieru”: bez opinii komisji i „czy ktoś pamięta poszczególne paragrafy?”
- Działania obecnej większości są sprzeczne z ustanowionym przez nią prawem - To ta Rada
Miasta przyjęła uchwałą procedurę uchwalania budżetu.
- Kluby , które podpisały wniosek „rozwalają budżet”.
- Zaskarżenie przyjętej w takiej formie uchwały będzie skutkować nie przyjęciem budżetu na
2010 rok.
- Z funkcji społecznej zrezygnował z uwagi na konflikt interesów.
Pani Sylwia Rybacka
Powiedziała, między innymi, że:
- Komisje merytoryczne odniosły się do projektu budżetu przedłożonego w listopadzie
ubiegłego roku.
- Każda komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu równolegle składając szereg
wniosków z prośbą o wprowadzenie zmian do projektu.
- W dniu dzisiejszym radni otrzymali raz jeszcze budżet z poprawkami Pana Burmistrza.
- W/w projekt nie był opiniowany przez żadną z komisji.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, ze;
- Projekt budżetu na 2010 rok przekazał 15 listopada 2009 roku.
- Budżet Rada Miasta musi uchwalić do końca stycznia 2010 roku.
- Postąpił zgodnie z procedurą: materiały na sesję przekazał 14 dni przed terminem sesji
budżetowej.
- Nie wie gdzie było „zacięcie”.
- Oczekuje na konkretne stanowisko Rady Miasta w sprawie projektu budżetu.
Pan Wojciech Czerwiec
Powiedział, między innymi, że:
- Jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zwrócił się pisemnie do Pana Burmistrza
o przedstawienie informacji dotyczącej projektu budżetu’2010.
- Odpowiedz na powyższe pismo Komisja otrzymała „bodajże 5 czy 6 stycznia” i na
posiedzeniu w dniu 11 stycznia zaopiniowała budżet na 2010 rok.
- Poszczególne komisje stałe Rady Miasta zaopiniowały projekt budżetu wraz z przyjętymi
poprawkami.
- Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Pan Burmistrz zgłosił autopoprawkę, która
komisja zaaprobowała jednogłośnie (żadna z pozostałych komisji nie opiniowała tej
autopoprawki)
Pan Krzysztof Kandefer
Powiedział, „odnosząc się do wypowiedzi Radnego – Pana Janusza Sochackiego”, że:
- Łatwo jest powiedzieć, żeby bez poprawek zagłosować za przyjęciem budżetu Radnemu,
którego wnioski zostały przyjęte do realizacji – Nie słyszał bowiem, aby Pan Burmistrz
Bronkowski odczytując wnioski nie zrealizowane wymienił nazwisko Pana Janusza
Sochackiego.
W odpowiedzi na głosy z sali, że nie wszystkie wnioski radnego zostały uwzględnione
w budżecie’2010, Pan Krzysztof Kandefer przeprosił Pana Janusza Sochackiego.
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Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, że:
- Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powinien, jak katechizm, znać Uchwałę Rady
Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2007 roku o zasadach dotyczących procedury
uchwalania budżetu.
- Odczytał część dokumentu, bo „Pan chyba nie zna tej uchwały?”:
- Komisje Rady Miasta odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie swoje
opinie o projekcie uchwały budżetowej,
- Zmiany powodujące zmniejszenie lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie
deficytu budżetowego wymagają zgody burmistrza Miasta
- Zbiorczą opinię wydaje Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu z udziałem
Przewodniczących pozostałych komisji
- Burmistrz po zapoznaniu się ze zbiorczą opinią Komisji Budżetu i Finansów z wnioskami
pozostałych komisji stałych Rady miasta przedkłada Radzie uwzględnione wnioski w formie
autopoprawki do uchwały budżetowej.
- Jednocześnie podkreśla, że żaden przepis nie daje prawa Klubom Radnych do
bezpośredniego składania wniosków do budżetu.
- To co obecnie rządząca Koalicja chce uchwalić „kupy się nie trzyma”, -„Kompromitujecie
to Miasto i tą Radę o ile to uchwalicie”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, że:
- Skorzysta z przysługującego mu prawa i wnosi autopoprawkę:
Zgadza się na zmniejszenie w projekcie budżetu następujących kwot na ogólną kwotę
2 mln 892 tys. zł
- W punkcie 3. zmniejsza się o w/w kwotę deficyt budżetowy na 2010 rok, który będzie
wynosił 23 mln 635 tys. 132 zł
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi, że:
- Nie kreuje się na jedynego uczciwego i sprawiedliwego w Sandomierzu, bo są zacniejsi,
uczciwsi i sprawiedliwsi.
- Procedura dot. zgłaszania wniosków została zachowana.
- Kiedy i gdzie należy dyskutować na temat złożonych wniosków jeżeli nie na sesji
budżetowej ?
- To nie są „świstki papieru” tylko wnioski zgłoszone i zaopiniowane przez Radnych.
- Padł zarzut, że poprawki zgłoszone w dniu dzisiejszym nie zostały zaopiniowane przez
Regionalną Izbę Obrachunkową - a przecież autopoprawka Pana Burmistrza takiej opinii
również nie ma.
- Podczas dyskusji argumentowano, że w projekcie budżetu Rada nie może dokonać zmian,
jeżeli nie wyraża zgody organ wykonawczy czyli Pan Burmistrz.
I to jest prawda pod warunkiem, że zmiany powodują zmniejszenie dochodów albo
zwiększenie wydatków przy jednoczesnym zwiększeniu deficytu.
Zmiany zaproponowane przez Radnych zostały zgłoszone w obrębie budżetu, który
zaproponował Pan Burmistrz.
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Ustosunkował się już do wniosku – propozycji Państwa Radnych – jak niżej.
- Zgłosił autopoprawkę: zmniejsza się o 2 miliony 892 tysiące złotych deficyt budżetowy na
rok 2010.
- W momencie przejmowania Urzędu Burmistrza zobowiązania wynosiły około 19 milionów
zł.
- Prosi, aby zająć stanowisko i przegłosować autopoprawkę.
Pan Jacek Dybus
Powiedział, między innymi, że:
- Należało pewne rzeczy wyjaśnić na szczeblu: Burmistrz – Rada Miasta.
- Istnieje niebezpieczeństwo, że przyjęty przez Radę budżet (ze zgłoszonymi poprawkami)
zostanie odrzucony przez Wojewodę.
- W konsekwencji nie będzie można przystąpić do nowych zadań.
- Proponuje przerwanie sesji XLV i kontynuowanie jej np. za 2 dni.
- W międzyczasie należy wypracować kompromis.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – zapytał: skąd przekonanie, że
budżet przyjęty przez Państwa Radnych wraz z zaproponowanymi poprawkami zostanie
odrzucony przez Wojewodę ?
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Po raz kolejny przypomniał autopoprawkę i poprosił o jej przegłosowanie.
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek
Powiedziała, że:
- W dzisiejszej sesji uczestniczą Mieszkańcy Sandomierza, którzy nie wiedzą, o co chodzi.
- Prosi Pana Skarbnika, aby „przeczytał te działy, gdzie chcemy zmniejszyć pieniążki,
a przeznaczyć je na inne cele”
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, że:
- To Wnioskodawca powinien przygotować czytelny dokument, a nie „suche działy”.
- W zgłoszonych przez Radnych wnioskach są takie propozycje, które Mu się podobają
i podobnie jak inni Koledzy Radni jest skłonny je poprzeć.
- Problem polega na tym, że wnioski do budżetu wprowadza się poprzez komisje Rady
(na Komisji Budżetu i Finansów kończąc)
- Kluby Radnych nie mają prawa wprowadzać żadnych zmian w budżecie.
- Przypomina sprawę podjętej uchwały „w sprawie Pana Tetra” – Różnica polega na tym, że
uchylonej uchwały budżetowej nie będzie można przegłosować powtórnie.
- Sposób wprowadzania wniosków do budżetu ‘2010 przez rządzącą Koalicję uważa za
„barbarzyński”.
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Pan M. G.*) – Mieszkaniec Kamienia Plebańskiego
- Powiedział, że rozmowy na temat budowy kanalizacji trwają od 2007 roku.
- Zapytał, kiedy Pan Burmistrz przewiduje realizację inwestycji ?
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Kolejność realizacji inwestycji zależy od kilku czynników, w tym od:
- Terminu uzyskania pozwolenia na budowę (niebezpieczeństwo zgłaszania
przez mieszkańców protestów)
- Uzyskania tzw. efektu ekologicznego (czy wszyscy mieszkańcy „się przyłączą”)
- Koszt wykonania kanalizacji w lewobrzeżnym Sandomierzu szacuje się na około 25 mln zł,
a realizacja inwestycji może potrwać do pięciu lat.
- Chce, aby w Sandomierzu wszyscy mieli kanalizację i podjął się tego trudu.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta:
- Powiedział, że zostało złożonych kilka wniosków formalnych oraz autopoprawka Pana
Burmistrza.
- Zapytał: Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby projekt Pana Burmistrza wraz
z autopoprawkami odrzucić, a procedować nad projektem budżetu rozesłanym radnym
w ustawowym terminie proszę o podniesienie reki ?
Pani Teresa Prokopowicz – Radca prawny Urzędu Miejskiego
Powiedziała, że:
- W pierwszej kolejności należy przegłosować poprawki do projektu budżetu wniesionego
przez Burmistrza.
- Nie można głosować „ nad odrzuceniem” projektu uchwały.
Pan Tadeusz Franczak – Przewodniczący Rady Miasta – ogłosił 10. minutową przerwę.
Po przerwie Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta wznowił obrady XLV
sesji Rady Miasta.
- Poprosił o zabranie głosu Pana Macieja Skorupę – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Pan Maciej Skorupa
Powiedział, że:
- Zgłasza wniosek formalny o przełożenie obrad XLV sesji Rady Miasta i jej kontynuowanie
w piątek, od godziny 14.00.
- Powyższe pozwoli na konsultacje w celu osiągnięcia kompromisu.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, że;
- Jeżeli Rada będzie debatować w piątek, to Burmistrza i niektórych pracowników nie będzie.
- Proponuje obrady o godzinie 8. rano.
- Odniesienie się do wszystkich zgłoszonych wniosków pociągnie za sobą zmianę większości
załączników.
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- Jest człowiekiem ugodowym, ale przypomina, że bez zgody Burmistrza Rada nie może
dokonać w projekcie budżetu żadnych zmian.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, aby
- Pan Burmistrz nie „zatrzaskiwał tych drzwi”, bo w zgłoszonych wnioskach są propozycje
godne uwagi.
- Dogadać się przed sesją, przedyskutować temat i ustalić consensus.
Po krótkiej wymianie zdań na temat kontynuowania sesji w piątek oraz godziny rozpoczęcia
II części XLV sesji Rady Miasta Sandomierza Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu
Burmistrzowi
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Był przekonany, że budżet zostanie uchwalony dzisiaj.
- W dniu jutrzejszym jest umówiony w Kielcach na spotkanie w sprawie negocjacji dot.
gospodarki wodno – ściekowej.
- Burmistrz przedstawia budżet, Burmistrz dokonuje autopoprawki.
- Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – otrzymał
stosowne uzasadnienie, komisja po dyskusji zaaprobowała wnioski zdecydowaną większością
głosów (5:1:1 ) i nie rozumie „do czego to brnie”
Pan Maciej Skorupa
Powiedział , że:
- „Wszyscy nawzajem wyciągamy ręce dla dobra Miasta.’
- Po konsultacjach z Kolegami proponuje kontynuowanie sesji w piątek o godzinie 10.
- „Na pewno chcemy się z Panem Burmistrzem spotkać.”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Przedstawił wizję rządzenia Miastem w przypadku nie przyjęcia budżet ‘2010 (uchylenia
uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową).
- Prace nad budżetem’2010 trwały 2,5 miesiąca.
- Na dzisiejszą sesję został przygotowany ostateczny projekt uchwały „a Państwo próbujecie
to wszystko obalić”.
- Był do dyspozycji Państwa Radnych, uczestniczył w rozmowach i posiedzeniach komisji.
- O pewne rzeczy można targować się „na bieżąco”: np. pieniądze na Szpital, na dwa
Kościoły.
Pan Jacek Dybus
Powiedział, że:
- Jeżeli strony się nie dogadają w czwartek i piątek, to 1 lutego „będzie po musztardzie”.
- Przedstawił propozycję rozwiązania problemu i wyjścia z tej trudnej sytuacji.
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Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza:
- Zamknął dyskusję.
- Podał pod głosowanie wniosek formalny o przerwanie obrad XLV sesji Rady Miasta
i kontynuowanie jej w piątek 29 stycznia o godzinie 10.
Wynik głosowania: 13 „za”, 4 „przeciw” , 0 „wstrzymujących się” od głosu.
- Zamknął I część posiedzenia XLV sesji Rady Miasta Sandomierza.

29 stycznia 2010 roku, godzina 10.00 - Ratusz
Godz. rozpoczęcia sesji – 10.00
Godz. zakończenia sesji – 11.25
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza:
- Wznowił obrady XLV sesji Rady Miasta Sandomierza
- Powitał przybyłych Gości:
Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza, Pana Cezarego Gradzińskiego Skarbnika Miasta, Pana Marka Kwitka – Posła na Sejm RP, Przedstawicieli podległych,
współpracujących z Urzędem Miasta Jednostek, Mieszkańców Sandomierza, Dziennikarzy
prasy i radia oraz Panie i Panów Radnych.
W II posiedzeniu XLV sesji uczestniczyli również:
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Pani Teresa Prokopowicz – Radca Prawny
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Pani Barbara Rożek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Pan Marek Rutkowski - EKiS
W II części XLV sesji wzięło udział 17 Radnych Miasta Sandomierza - jak w załączonej
liście obecności.
Radni: Pan Marek Chruściel, Pan Mirosław Czaja, Pan Janusz Sobolewski oraz Pan
Władysław Teter usprawiedliwili swoją nieobecność.
Przewodniczący Rady Miasta - Pan Tadeusz Frańczak - na podstawie listy obecności
stwierdził, że Rada jest władna podejmować uchwały.
Następnie Pan Przewodniczący, przystępując do kontynuacji rozpatrzenia punktu 9. Porządku
obrad XLV sesji Rady Miasta Sandomierza udzielił głosu Panu Jerzemu Borowskiemu –
Burmistrzowi Sandomierza.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Dokonał zmian tylko w Załączniku nr 2 i jest przekonany, iż wszystkie strony powinny być
zadowolone.
- Przedstawił niektóre ze zmian wprowadzonych w budżecie 2010, deklarując „do protokołu”,
że w przypadku pojawienia się dodatkowych pieniędzy w kwocie ± 200 tys. zł zostaną one
przeznaczone na budowę Przedszkola Nr 6.
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- Zostanie przekazana kwota około 50 tys. zł dla sportowców sekcji piłki ręcznej (na wniosek
kilku Radnych)
- Z reguły nie odmawia wsparcia, jeżeli chodzi o remonty obiektów sakralnych (w miarę
możliwości finansowych i jeżeli prawo pozwala)
- Wspieramy Muzeum Okręgowe w Sandomierzu z uwagi na trudną sytuację finansową tej
placówki (chociaż dochodzą słuchy, że Pan Dyrektor przyjął 3 nowych pracowników)
Jako Burmistrz ma pewną koncepcję i czyni starania o przejęcie przez Miasto Muzeum
Okręgowego w Sandomierzu.
- Zapewnił, że sprawy nie ujęte w budżecie a wymagające realizacji, w przypadku
pozyskania funduszy, będą w pierwszej kolejności realizowane.
- Jeżeli Rada nie przyjmie budżetu, to partnerem do rozmowy jest dla Burmistrza Regionalna
Izba Obrachunkowa w Kielcach i wówczas Rada Miasta nie ma wpływu na nic.
- Wie, że nie otrzyma absolutorium.
- Prosi o przyjęcie złożonego oświadczenia i Załącznika nr 2 z pełną powagą
i przegłosowanie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.
Pan Tadeusz Frańczak - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział, między innymi, że:
- Wczorajsze spotkanie z Panem Burmistrzem było bardzo rzeczowe, Pan Burmistrz odniósł
się do wszystkich propozycji i w 90% zostały one zaakceptowane.
- Sądzi, że jest to dobry prognostyk na realizację zgłoszonych wniosków.
- Dziękuje wszystkim za pochylenie się nad zgłoszonymi propozycjami i dziękuje za
deklaracje złożone przez Pana Burmistrza.
- W ciągu dwóch dni, „bo wieść się rozeszła”, otrzymał kilka telefonów od znajomych
samorządowców z innych miast, którzy z jednej strony wspierają działania radnych
jednocześnie przestrzegają przed sytuacją, w której budżet Miasta będą układać ludzie nie
związani z Sandomierzem (tj. Regionalna Izba Obrachunkowa )
- Dziękuje Radnym: Panu Jackowi Dybusowi i Panu Maciejowi Skorupie za wniosek
o przerwanie sesji, co pozwoliło na dopracowanie szczegółów i wypracowanie kompromisu.
- W dniu dzisiejszym, przed sesją, każdy z Państwa Radnych otrzymał zmieniony załącznik
nr 2 do budżetu’2010.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, że:
- Podobnie jak Przedmówcy, cieszy się z wypracowanego kompromisu.
- Chciałby wiedzieć, które pozycje zostały zmienione w Załączniku Nr 2 w stosunku do jego
pierwotnej wersji zaopiniowanej przez komisje Rady, w tym Komisję Budżetu i Finansów - Zmieniony Załącznik Nr 2 otrzymał 20 minut temu.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Po wnioskowanych zmianach wsparcie finansowe otrzyma, między innymi: Straż Pożarna,
Muzeum Okręgowe, Szpital Sandomierski, Komitet Odbudowy Cmentarza, zostaną
przeznaczone fundusze na budowę chodnika przy ulicy Ożarowskiej i Nowej, zwiększono
fundusz na budowę placu zabaw i powstanie tzw. „Radosnej szkoły”.
- Wnioski dotyczyły również kanalizacji.
- Zmiany w budżecie będą – jak wynika z dotychczasowych doświadczeń – przez cały rok.
- Prosi o przegłosowanie projektu budżetu na 2010 rok.
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Pan Janusz Sochacki
„Może Pan powiedzieć z czego zdjęto.”
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, że zmiany dotyczyły cmentarza, Rady Miasta, administracji,
gospodarki odpadami, promocji Miasta, biblioteki, prowizji inkasenta.
Pan Janusz Sochacki
Zapytał: Czy Gminny Fundusz Ochrony Środowiska został włączony ?
Pan Jerzy Borowski
„Został włączony zgodnie z ustawą.”
Pan Jacek Dybus
Powiedział, między innymi, że:
- Wniosek o przerwanie sesji w celu wypracowania kompromisu zgłosił mówiący te słowa –
Pan Maciej Skorupa ogłosił tylko wynik i „Nie wstydźmy się mówić prawdy”
- W zgłoszonym wniosku miały zostać dopisane również ulice: Chwałecka, Różana i
Krępianki, a nie zostały ujęte i nie jest to uczciwe.
- W/w wnioski nie wiązały się ze zobowiązaniami finansowymi, tylko chodziło
o zasygnalizowanie problemu. Oczekuje odpowiedzi od Pana Wojciecha Czerwca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
- Wnosi, aby w dziale 600 dopisać hasło: Różana, Wojska Polskiego, Chwałecka.
Pan Wojciech Czerwiec
Powiedział, że;
- Przedmówca ma rację - „była o tym mowa”.
- Pan Jacek Dybus „doskonale wie”, że zapis nie gwarantuje wykonania konkretnej ulicy.
Pan Jacek Dybus
Powiedział, że:
- To Komisja zadecydowała, które ulice mają być wpisane i „To nie Pan powinien
decydować”.
- Chodzi o zwykłą przyzwoitość.
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek
Zgłosiła formalny wniosek o zamknięcie dyskusji.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o zabranie głosu Pana
Pawła Różyłę – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.
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Pan Paweł Różyło
Powiedział, między innymi, że:
- Jest świadomy sytuacji finansowej Muzeum.
- Nie zatrudnił trzech nowych osób.
- Wyjaśnił zmiany kadrowe w kierowanej przez siebie Instytucji.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 przeciw’, 0 „wstrzymujących się’ 1 osoba nie glosowała.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta:
- Powiedział – po konsultacji z Radcą prawnym – że przy podejmowaniu uchwały z sprawie
przyjęcia budżetu obowiązuje zwykła większość.
- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok.
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” .
- Stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza
Uchwały Nr XLV/389/2010
w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – złożył serdeczne gratulacje Panu
Burmistrzowi i Państwu Radnym.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrza Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Bardzo serdecznie dziękuje Radnym za przyjęcie budżetu na 2010 rok.
- Gdyby miał pół godziny na poprzedniej sesji („i nie byłoby kolaborowania w ubikacji”, to
wszystko zostało by już załatwione w środę.
- Cieszy się, że przy poparciu Radnych będzie mógł realizować zaplanowane inwestycje.
W przyszłym tygodniu zostanie podpisane porozumienie dotyczące dofinansowania
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kwotę 19 mln zł.
- Sandomierki Ratusz i Ucho Igielne zostały zgłoszone do ogólnopolskiego rankingu
najlepiej oświetlonych i najlepszych wizualizacji w Polsce i w najbliższym czasie odbierze
list gratulacyjny za wizualizację tych obiektów.
Ad. 10
Przyjęcie Planów pracy na 2010 rok:
a) Rady Miasta Sandomierza,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Komisji stałych Rady Miasta Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza:
- Zapytał Państwa Radnych czy są ew. uwagi, wnioski lub propozycje do Planu pracy Rady
Miasta Sandomierza na 2010 rok ?
Wobec braku zgłoszeń poddał pod głosowanie przyjęcie Planu Pracy – jak wyżej.
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Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 1 osoba nie głosowała
- i stwierdził, że
Rada Miasta Sandomierza przyjęła Plan pracy Rady Miasta Sandomierza na 2010 rok.
- Zapytał Państwa Radnych czy są ew. uwagi, wnioski lub propozycje do Planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza na 2010 rok ?
Wobec braku zgłoszeń poddał pod głosowanie przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej –
jak wyżej
Wynik głosowania: 16 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” , 1 osoba nie głosowała
- i stwierdził, że
Rada Miasta Sandomierza przyjęła Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Sandomierza na 2010 rok.
- Zapytał Państwa Radnych czy są ew. uwagi, wnioski lub propozycje do Planu pracy komisji
stałych Rady Miasta Sandomierza na 2010 rok ?
Wobec braku zgłoszeń poddał pod głosowanie przyjęcie Planu Pracy – jak wyżej
Wynik głosowania: 15 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”, 1 osoba nie głosowała i stwierdził, że
Rada Miasta Sandomierza przyjęła Plany pracy komisji stałych Rady Miasta
Sandomierza na 2010 rok.
Ad. 11
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, że Państwo Radni stosowny projekt uchwały otrzymali.
- Zapytał o ew. uwagi do projektu uchwały
- Wobec braku zgłoszeń poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i na podstawie
wyników głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”, 2 osoby nie głosowały
stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XLV/390/2010
uchwały 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. 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/342/2009 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXII/285/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku 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
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zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską
Sandomierz (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 490, poz. 3595)
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta:
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 w dyskusji
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.
Pan Tadeusz Frańczak stwierdził podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza
Uchwały Nr XLV/391/2010
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/342/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30
września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/285/2009 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku 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
(Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 490, poz. 3595)
Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń
i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz określenia zasad
sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych
pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o opinie komisje
merytoryczne Rady Miasta:
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – opinia
pozytywna.
Pan Przewodniczący zaprosił do dyskusji.
Wobec braku zgłoszeń Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę
pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych
i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz
określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania
z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
Wynik głosowania: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu.
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Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził, że Rada Miasta
Sandomierza podjęła
Uchwałę Nr XLV/391/2010
w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni
szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz określenia zasad sporządzania
umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń
i powierzchni szkolnych.
Ad. 14
Realizacja uchwał Rady Miasta Sandomierza podjętych w okresie 17 grudnia 2008 do
23 grudnia 2009 roku - Referuje Burmistrz Sandomierza.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta
Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza.

poprosił o zabranie głosu Pana

Pan Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza
Powiedział, że materiały dotyczące tematu są przygotowane czytelnie.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta:
- Zapytał o ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji uchwał w w/w okresie czasu.
- Wobec braku zgłoszeń stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła Informację na
temat: Realizacji uchwał Rady Miasta Sandomierza podjętych w okresie 17 grudnia 2008
do 23 grudnia 2009 roku
Ad. 15
Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że:
- Państwo Radni otrzymali pismo od Przewodniczącego Komisji Statutowej, który zwraca się
z prośbą o zapoznanie się z propozycjami zmian w Statucie Miasta Sandomierza i oczekuje
na ew. uwagi, wnioski i propozycje dotyczące nowelizowanego dokumentu.
Prace zmierzają do końca i przyjęcie Statutu przewidywane jest na sesji Rady Miasta
w miesiącu marcu.
- Radny – Pan Jacek Dybus – zakwestionował prawomocność Uchwały Nr XLIV/373/2009
Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana
J. S.*) – Stosowne wyjaśnienie wraz ze stenogramem z dyskusji na posiedzeniu Rady Miasta
Sandomierza zostały przekazane Wojewodzie Świętokrzyskiemu.
- Wszystkie zaproszenia na wszelkie imprezy i uroczystości są wykładane w biurze Rady
Miasta.
- Prosi o przestrzeganie terminu usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniu komisji lub
na sesji Rady Miasta Sandomierza – Zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza Radny ma
7 dni na usprawiedliwienie nieobecności.
- Wpłynęły do Rady Miasta dwa pisma od Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
zawierające podziękowania za pomoc w zakupie schodołazu oraz za zwiększenie dotacji.
(Pan Przewodniczący odczytał w/w pisma)
- Prosi Przewodniczących Komisji o przygotowanie Sprawozdań z działalności
poszczególnych komisji za 2009 rok
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- Prosi Członków Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług o pozostanie na ok.5.
minut po zakończeniu dzisiejszej sesji.
Wolne wnioski, sprawy różne.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, że:
- Z niepokojem przeczytał w dzisiejszej prasie, że istnieje niebezpieczeństwo zmiany trasy
budowanej drogi Nr 74: Pierwotny plan zakładał, że droga łącząca aglomerację łódzką, miała
przebiegać przez Sandomierz tworząc naturalną południowo – zachodnią obwodnicę.
(w MPZP zostały nawet zarezerwowane tereny)
- Z informacji prasowych wynika, że trwają prace nad zmianą trasy.
- Jest to jedna z większych szans rozwojowych dla Sandomierza, zwiększająca atrakcyjność
Miasta wśród inwestorów.
- 1000 lat temu Sandomierz miał szanse rozwoju, bo powstał na skrzyżowaniu traktów.
- Zmiana koncepcji i skierowanie drogi z Kielc do Lublina, zamiast – jak w wersji pierwotnej
- do Rzeszowa spowoduje pominięcie Sandomierza.
- Apeluje do Pana Burmistrza o przyglądanie się sprawie i w przypadku niekorzystnych
decyzji dla Miasta podjecie stosownych działań.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Przedstawiając dotychczasowe ustalenia i plany dotyczące planów zaawansowania prac drogi
nr 74 powiedział, że:
- Radny – Pan Janusz Sochacki – nie powinien się niepokoić.
- Jest stosowne rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, które precyzuje przebieg drogi
nr 74.
- Zapewnia, że jako Burmistrz nie zasypia gruszek w popiele.
Pan Janusz Sochacki
Powiedział, między innymi, że:
- Rację ma ten kto się upomina, chodzi, walczy o swoje, a droga Nr 74 jest dla Sandomierza
priorytetem.
- Chce poprosić Pana Marka Kwitka – Posła Prawa i Sprawiedliwości – o włączenie się do
sprawy.
- Prosi Pana Burmistrza o poważne potraktowanie tej interpelacji i podjęcie działań (może
wspólnie z Prezydentem Stalowej Woli i Tarnobrzega)
- Cóż z tego, że w Sandomierzu będzie pięknie oświetlony Ratusz, jak z Warszawy będzie się
jechać 5 godzin.
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Powiedział, między innymi, że:
- Trwa dyskusja, którędy ma przebiegać droga nr 74 przez Sandomierz i jak rozwiązać
problem ulicy Kwiatkowskiego ?
- Po to jest budowany drugi most w Sandomierzu, dwa wiadukty i dwujezdniowa Lwowska –
bis, aby ten problem rozwiązać.
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Pan Jacek Dybus
Powiedział, między innymi, że:
- Uważa, iż nieobecność na sesji budżetowej nie powinna być usprawiedliwiana. Przyjęcie
budżetu na kolejny rok jest obowiązkiem Rady, jest to ważna decyzja i Radni są
powiadamiani odpowiednio wcześnie.
- Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, którą zwołał jako
Zastępca Przewodniczącego tej Komisji, zaprosił Burmistrza, Skarbnika Miasta, Naczelników
Wydziałów UM. Niestety, nie było quorum, bo nie przyszedł żaden z członków komisji
będący w obecnej koalicji.
- Po tym doświadczeniu ustalił termin komisji w terminie dogodnym dla każdego
z Członków w/w Komisji (osobiście przez telefon) i niestety sytuacja się powtórzyła.
- Zrezygnował z funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej,
Handlu i Usług, bo nie chce czuć się obrażany.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział, między innymi, że;
- Dlatego dzisiaj zwrócił się do Państwa Radnych o poważne podchodzenie do kwestii
nieobecności na posiedzeniu komisji lub sesji.
- Wyjaśnienie nieobecności powinno być wiarygodne.
- Obiektywnie musi stwierdzić, że tego typu zachowania dotyczą każdej ze stron.
Ad. 16
Zamknięcie obrad.
Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził wyczerpanie Porządku
obrad, podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XLV 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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