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Protokół Nr 45/13/2017 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 28 listopada 2017 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Sylwester Łatka– Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Zbigniew Rusak. 

Ad. 1 

Pan Sylwester Łatka przywitał obecnych, stwierdził quorum i otworzył posiedzenie 

Komisji. 

Ad. 2 

Pan Sylwester Łatka poprosił o przyjęcie porządku obrad. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia  aportu do Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia  inkasenta opłaty targowej  na targowisku 

miejskim „Mój Rynek”  

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia  inkasenta opłaty targowej na Rynku 

Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których 

prowadzona jest sprzedaż.  

6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia  inkasenta opłaty 

targowej na targowisku  przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. zadań własnych  Gminy Sandomierz  

w zakresie: zimowego utrzymania dróg, chodników, utrzymania  czystości i porządku, utrzymania 

gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz utrzymania zieleni miejskiej  

i  zadrzewień.  

8. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz 

wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu. 

9. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2018 rok w działach: 

Dział - 600 – Transport i łączność- dochody/wydatki w tym  Zał. Nr  12 – dotacje celowe  

część I punkt 1, 

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71035 – Cmentarze – dochody/wydatki, 

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody/wydatki w tym  Zał. Nr 12  

część II  punkty 17-19. 

10. Wnioski do projektu budżetu miasta na 2018 rok. 

11. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji (w tym pisma zaległe nie rozpatrzone na poprzednim 

posiedzeniu). 

12. Sprawy różne. 

13. Zamknięcie obrad. 
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Głosowano:  6  „za” – jednogłośnie (radny A.Gleń był nieobecny podczas głosowania) 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia  aportu do Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski – Inspektor w Wydziale 

Nadzoru Komunalnego. 

W dyskusji radny Jacek Dybus powiedział między innymi że przekazanie majątku na rzecz spółki 

pociąga za sobą koszty dla tej spółki. Zapytał, czy będzie to miało wpływ na cenę wody i ścieków  

w przyszłym roku. 

Pan Zenon Smuniewski wyjaśnił, że od przyszłego roku wysokość stawek będzie regulowana przez 

nowe prawo wodne. Będzie też powołana specjalna instytucja do spraw regulacji, podobnie do 

regulacji stawek za centralne ogrzewanie. 

Radny Andrzej Anwajler zapytał jak wygląda sprawa kosztów usunięcia awarii wodociągu. Kto ponosi 

te koszty. 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta – odpowiedziała, że koszty ponosi użytkownik, czyli  

PGKiM. 

Radny Andrzej Anwajler zapytał jaki jest cel przekazania sieci. 

Pani Barbara Grębowiec powiedziała między innymi, że Rada powierzyła spółce wykonywanie wielu 

zadań  należących do Gminy między innymi zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odprowadzanie 

ścieków. „Spółka  płaci nam podatki i zapewniam Państwa nic na tym nie tracimy” 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 4 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (radny A.Gleń był nieobecny podczas 

głosowania) – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia  inkasenta opłaty targowej  na targowisku 

miejskim „Mój Rynek”  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Jarosław Szczerowoda – Inspektor w Wydziale 

Nadzoru Komunalnego. Uchwała określa nowego inkasenta opłat targowych – „Targowiska Miejskie 

Samorządowy Zakład Budżetowy”. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 40% sumy opłat pobranych  

w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym. 

Dyskusja. 

Radny Andrzej Anwajler powiedział między innymi, że zakład został powołany w celu poboru opłat 

dlatego nie powinien pobierać tak wysokiej prowizji, „powinien pełnić funkcję usługową. Bardziej 

ekonomiczne może okazać się ogłoszenie przetargu i wyłonienie innego tańszego inkasenta”. 

Pan Janusz Stasiak – Kierownik Zakładu powiedział, że decyzję o powołaniu inkasenta podejmie Rada. 

Zwrócił się do radnego A. Anewajlera „mówi Pan o jednostkach budżetowych, a Zakład nie ma 

osobowości prawnej. Zakład ponosi koszty prowadzenia placu przy ul. Przemysłowej i robi to dobrze. 

Podkreślił, że Zakład pomnaża majątek gminy. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie omówionego projektu uchwały. Zapytał, 

kto jest za? 

Głosowano: 5 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (radny A.Gleń był nieobecny podczas 

głosowania) – opinia pozytywna. 

Ad. 5 
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Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia  inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego 

Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest 

sprzedaż.  

Komisja przyjęła uzasadnienie do projektu uchwały. 

Powołuje się inkasenta opłaty targowej -  Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy z 

wynagrodzeniem w wysokości 40% od sumy pobranych opłat. 

Głosowano: 5 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (radny A.Gleń był nieobecny podczas 

głosowania) – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia  inkasenta opłaty 

targowej na targowisku  przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu.  

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały i omówiła zasadność proponowanych 

stawek wynagrodzenia inkasenta tj. 20% w miesiącach styczeń-maj i 10% w miesiącach czerwiec-

grudzień. 

Pan Janusz Stasiak wyjaśnił, że dokonano szczegółowych obliczeń z których wynika, że 

zaproponowane wynagrodzenie inkasenta  w wysokości 20 i 10% pozwoli na utrzymanie zakładu bez 

potrzeby dotacji z budżetu miasta, która w 2017 roku wynosiła 20 tys. zł miesięcznie. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 5 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. zadań własnych  Gminy Sandomierz  

w zakresie: zimowego utrzymania dróg, chodników, utrzymania  czystości i porządku, utrzymania 

gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz utrzymania zieleni miejskiej  

i  zadrzewień.  

Uzasadnienie przedstawiła Pani Angelika Kędzierska – Inspektor w Wydziale Nadzoru Komunalnego. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz 

wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu. 

Pan Jarosław Szczerowoda przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Wprowadza się dwa nowe punkty w załączniku  do uchwały w części IV Opłaty za pozostałe usługi  

w tym kamieniarskie i betoniarskie: 

-  punkt 4 – o treści „Udostepnienie niszy urnowej w kolumbarium na 20 lat celem złożenia urny  

z prochami – 2 990,00 zł, 

-  punkt 5 – „Udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium na 20 lat, rezerwacja na późniejszy 

pochówek 3 410,00 zł” 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 5 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2018 rok. 

Pani Barbara Grębowiec omówiła szczegółowo wszystkie dane z poszczególnych działów. 

DOCHODY 

W działach 
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Dział - 600 – Transport i łączność.  

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71035 – Cmentarze – „tu między innymi mamy dotację  

z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 40 tys. zł” 

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowana – „kwota 3 828 400,00 zł jest   

o 210 tys. zł wyższa niż w roku ubiegłym.” 

Radni nie wnieśli uwag. 

Część dochodową planu dochodów przyjęto w głosowaniu: 6 „za” – jednogłośnie (rady  

J. Dybus opuścił sale obrad) 

WYDATKI 

Pani Barbara Grębowiec powiedziała między innymi: 

„W rozdziale 60004 zaplanowano kwotę wyższą niż w roku ubiegłym o 281 000,00 zł. 

W rozdziale 60014 § 6300 zaplanowano- zgodnie z decyzja Rady Miasta - środki dla 

Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy ul. Żeromskiego. 

W rozdziale 60016 zaplanowano kwotę niższą od ubiegłorocznej o 865 000,00 zł. 

Dział 900 zaplanowana kwota jest o 2 148 000,00 zł niższa niż w roku ubiegłym w tym dziale 

90002 umieściliśmy również koszty zatrudnienia pracowników obsługujących gospodarkę 

odpadami. 

W rozdziale 90003 mamy  o kwotę 107 000,00 zł wyższą niż roku ubiegłym 

W § 4300 zwiększamy kwotę o 100 000,00 zł. Wydział Nadzoru Komunalnego zwrócił się z 

prośbą o zmianę klasyfikacji wydatków i przeniesienie kwoty 200 000,00 zł do rozdziału 

90003 oczyszczanie miast i wsi ze względu na potrzebę zawarcia umów z podmiotami 

obsługującymi. Tą kwotę z zieleni przeniesiemy do oczyszczania miasta. 

W rozdziale 90004 – 79 000,00 zł więcej niż w roku ubiegłym i tu pojawia się kwota 

200 000,00 zł. 

W rozdziale 9015 § 6050 zmniejszamy kwotę o 242 500,00 zł. 

Rozdział 90095 nie ma tu pozycji dotacji dla Zakładu Budżetowego – tak jak mówiliśmy 

wcześniej -  natomiast w § 4010 mamy kwotę wyższą od ubiegłorocznej o 250 000,00 zł”. 

W dalszej części posiedzenia omówiono limity wydatków na roczne i wieloletnie zadania 

inwestycyjne. 

Radny Andrzej Anwajler zapytał czy jest ogólny wzrost wydatków inwestycyjnych w 2018 

roku. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeżeli chodzi o rozdział 90095 to w porównaniu z rokiem 

2017 zmniejszono środki o 2 158 964,00 zł. 

Omówiono dane z załącznika Nr 3 i 4 projektu uchwały. 

Radny Andrzej Anwajler zapytał jaki jest zakres robót przewidzianych przy przebudowie ul Ks. 

H. Sandomierskiego 

Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik wydziału Techniczno-Inwestycyjnego - powiedział, że 

„Będzie to dość nietypowy projekt. Część infrastruktury trzeba przenieść poza pas drogowy 

na co muszą wyrazić zgodę mieszkańcy, będzie to kanalizacja deszczowa i oświetlenie’.  

Radny Andrzej Bolewski zwrócił uwagę że brakuje w budżecie środków na zabezpieczenie 

miasta przed powodzią i „dokończenie tych niedoróbek które ciągną się od 2010 roku. Jest 

też za mało środków na wykup gruntów pod drogi” 
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Radny Andrzej Anwajler zapytał na co będzie przeznaczona kwota 150 000,00 zł o tytule -

opracowanie dokumentacji na potrzeby ZAZ.  

Pan Krzysztof Kwieciński powiedział, że jest to dokumentacja wraz z pozwoleniem na 

przebudowę budynku specjalnego przeznaczenia. Rzeczywisty koszt dokumentacji będzie 

znany po podpisaniu umowy z wykonawcą. 

Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie uwag do projektu budżetu. Zapytał, kto  

z radnych ma propozycje zmian w planie budżetu na 2018 rok. 

Pan Marek Bronkowski poprosił o przyjęcie pewnych zmian w projekcie budżetu. Poprosił 

Panią Skarbnik o ich przedstawienie. 

Pani Barbara Grębowiec powiedziała: 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, 

placów i dróg, paragraf  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę   

50.000,00 zł - Oświetlenie ul. Salve Regina. 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf  6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę    50.000,00 zł - Przebudowa ul. 

Księcia Henryka Sandomierskiego. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższą poprawkę. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 5 „za”, 0 „”przeciw”, 1 „wstrzymujący się. 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, paragraf  4300 

Zakup usług pozostałych  o kwotę   389.000,00 zł 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 801 Oświata i wychowanie,  rozdział 80104 Przedszkola, paragraf  2540 Dotacje 

podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę    200.000,00 zł 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższą poprawkę. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 5 „za”, 0 „”przeciw”, 1 „wstrzymujący się. 

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie 

miast i wsi, paragraf  4300 Zakup usług pozostałych o kwotę   200.000,00 zł 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie 

zieleni w miastach i gminach, paragraf  4300 Zakup usług pozostałych  o 200.000,00 zł 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższą poprawkę. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 6 „za”, 0 „”przeciw”, 0 „wstrzymujący się – opinia pozytywna. 
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Członkowie komisji wnieśli następujące propozycje: 

Radna Wiesława Sabat 

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę   70.000,00 zł  

Wykonanie zjazdów na ul. Sieleckiej, Wielowiejskiej, Wałowej. 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf  6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę    70.000,00 zł  

Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników na terenie wspólnot mieszkaniowych. 

Głosowano: 5 „za”, 0 „”przeciw”, 1 „wstrzymujący się. 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę   30.000,00 zł. 

Wykonanie parkingu przy ul. Żółkiewskiego 9 . 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę    30.000,00 zł 

Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników na terenie wspólnot mieszkaniowych. 

Głosowano: 6 „za”, 0 „”przeciw”, 0 „wstrzymujący się. 

 

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę   70.000,00 zł 

Wykonanie parkingu przy ul. Schinzla 7.  

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami                    

i nieruchomościami, paragraf  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych  o kwotę    70.000,00 zł Nabycie gruntów pod drogi gminne. 

Głosowano: 6 „za”, 0 „”przeciw”, 0 „wstrzymujący się. 

 

4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała 

działalność, paragraf  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę   

40.000,00 zł 

 Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu przy placu zabaw na ul. Żółkiewskiego. 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami                    

i nieruchomościami, paragraf  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych  o kwotę    30.000,00 zł 

Nabycie gruntów pod drogi gminne. 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 
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W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze, paragraf 4270 Zakup 

usług remontowych  o kwotę    10.000,00 zł 

Cmentarze zakup usług pozostałych. 

Głosowano: 6 „za”, 0 „”przeciw”, 0 „wstrzymujący się. 

 

5. Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę   70.000,00 zł 

Modernizacja  ul. Spokojnej.  

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała 

działalność, paragraf 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie                                    

lub dofinansowanie zadań zleconych do  realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych  o kwotę    70.000,00 zł 

Doprowadzenie wody do każdej działki ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu. 

Głosowano: 5 „za”, 0 „”przeciw”, 1 „wstrzymujący się. 

 

6. Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę   70.000,00 zł 

Modernizacja  ulic  M. Reja , A Frycza Modrzewskiego. 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała 

działalność, paragraf 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie                                    

lub dofinansowanie zadań zleconych do  realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych  o kwotę    30.000,00 zł 

Doprowadzenie wody do każdej działki ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu. 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, paragraf  

4810 Rezerwy  o kwotę   40.000,00 zł 

Głosowano: 6 „za”, 0 „”przeciw”, 0 „wstrzymujący się – opinia pozytywna. 

 
Radna Mariola Stępień przedstawiła następujące propozycje: 

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf  6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę   35.000,00 zł  Wykonanie  chodnika 

ul. Brzeskiego. 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 926 Kultura fizyczna,  rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf  3020 Wydatki 

osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  o kwotę    10.000,00 zł 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 926 Kultura fizyczna,  rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf  4040 Dodatkowe 

wynagrodzenie roczne  o kwotę    10.000,00 zł 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 
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W dziale 926 Kultura fizyczna,  rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf  4520 Opłaty na 

rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę    10.000,00 zł 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 926 Kultura fizyczna,  rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf  4190 Nagrody 

konkursowe  o kwotę    5.000,00 zł 

Głosowano: 6 „za”, 0 „”przeciw”, 0 „wstrzymujący się. 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf  6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę   70.000,00 zł 

Modernizacja ul. Fortecznej. 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, paragraf  4810 

Rezerwy  o kwotę   70.000,00 zł 

Głosowano: 5 „za”, 0 „”przeciw”, 1 „wstrzymujący się. 

 

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf  6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę   70.000,00 zł 

 Modernizacja ul. Sucharzowska. 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, paragraf  4810 

Rezerwy  o kwotę   70.000,00 zł 

Głosowano: 6 „za”, 0 „”przeciw”, 0 „wstrzymujący się. 

4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf  6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę   45.000,00 zł 

Modernizacja ul. Topolowej wraz z odwodnieniem. 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 926 Kultura fizyczna,  rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf  4270 Zakup usług 

remontowych o kwotę    32.000,00 zł 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 926 Kultura fizyczna,  rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf  4610 Koszty 

postepowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę    3.000,00 zł 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 926 Kultura fizyczna,  rozdział 92695 Pozostała działalność, paragraf  4300 Zakup 

usług pozostałych o kwotę    10.000,00 zł 

Głosowano: 5 „za”, 0 „”przeciw”, 1 „wstrzymujący się. 

 

Radny Piotr Majewski złożył następujące wnioski: 

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 
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W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, 

placów i dróg, paragraf  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę   

70.000,00 zł  - Oświetlenie ul. Żółkiewskiego 5 i 7. 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:  

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, paragraf  4810 

Rezerwy  o kwotę   70.000,00 zł. 

Głosowano: 6 „za”, 0 „”przeciw”, 0 „wstrzymujący się. 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała 

działalność, paragraf  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę   

70.000,00 zł 

Odwodnienie ul. Portowej od ronda cieku wodnego „ Atramentówka”. 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, paragraf  4810 

Rezerwy  o kwotę   70.000,00 zł  

Głosowano: 5 „za”, 0 „”przeciw”, 1 „wstrzymujący się. 

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała 

działalność, paragraf  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę   

35.000,00 zł  - Odwodnienie ul. Gen. Brzeskiego. 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, paragraf  4810 

Rezerwy  o kwotę   35.000,00 zł 

Głosowano: 6 „za”, 0 „”przeciw”, 0 „wstrzymujący się. 

 

Radny Andrzej Gleń zgłosił wnioski: 

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka 

odpadami, paragraf  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę   

25.000,00 zł - Zakup Altany śmietnikowej przy ul. Słowackiego ( obok przedszkola) . 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:  

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, paragraf  4810 

Rezerwy  o kwotę   25.000,00 zł 

Głosowano: 5 „za”, 0 „”przeciw”, 1 „wstrzymujący się. 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona       

zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf  2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego  o kwotę   20.000,00 zł  - Remont  zabytkowych  nagrobków  na 

cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu. 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 
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W dziale 926 Kultura fizyczna,  rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf  4140 Wpłaty na 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę    20.000,00 zł 

Głosowano: 6 „za”, 0 „”przeciw”, 0 „wstrzymujący się. 

Pan Sylwester Łatka stwierdził, że komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

większością głosów przyjęła poprawki do projektu budżetu złożone przez członków komisji. 

Wszystkie wnioski zostaną przedłożone na piśmie Komisji Budżetu  

i Finansów. Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu  

w części – wydatki. Zapytał kto jest za? 

Głosowano: 5 „za”, 0 „”przeciw”, 1 „wstrzymujący się – opinia pozytywna. 

Ad. 11 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 

- Mikrobus Przewóz Osób – P. C.*) – skarga z dnia 5.10.2017 r.  do Wojewody Św.  dot. braku 

decyzji w sprawie zwrotu opłat za zatrzymywanie środka transportu na przystankach, 

- Pan P. D.*) – skarga z dnia 13.10.2017 r. do WSA na uchwałę Rady Miasta Sandomierza  

Nr XLIV/557/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/382/2016 z dnia  

4 listopada 2016 r dot. zasad korzystania z przystanków, 

- Św. Woj. Konserwator Zabytków  znak: ZRRiD.D.5124.2.4.2017– informacja o udzielonej dotacji, 

- SBM „Sandomierz” pismo dot. własności gruntów pod wiatami śmietnikowymi oraz pismo  

w sprawie rozwiązania problemu bezpańskich psów na osiedlu przy Hucie. 

- Państwo R. G. K. *)– wniosek do PGKiM w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, 

- Rada Powiatu w Sandomierzu pismo znak: BR.0012.8.2017 z dnia – data wpływu- 6.10.2017 r. 

dot. współpracy w zakresie realizacji zadań na drogach powiatowych leżących w obrębie miasta 

Sandomierza,  

- Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2017 roku, 

- pisma Burmistrza Miasta Sandomierza znak: NK.0003.18.2017.ZSM oraz znak: 

NK.0003.15.2017.ZSM 

- Gi-Gant sp. z o.o. w sprawie dzierżawy części Bulwaru nad Wisłą, 

-  Pismo Mieszkanki Sandomierza – oferta ratowania lipy – pomnika przyrody, 

- Pismo Mieszkańca Miasta w sprawie organizacji działalności usługowej – przewozy turystyczne 

meleksami po Starówce. 

Ad. 12 

Pan Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

                            Sylwester Łatka – Wiceprzewodniczący Komisji  

                                          Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. 2016.1764 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.2016. 922). 
 



 

11 
 

  


