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Protokół Nr 44/2/2014 

Komisja Budżetu i Finansów 

dn. 14 lutego 2014 r. 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów. 

 

Ad. 1 

Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad Komisji   

i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie – 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. 

4. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 

5. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2014-2017. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego 

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/170/2012 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu 

Ośrodkowi Pomocy społecznej w Sandomierzu zmienionej uchwałą nr XXVI/283/2013 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2013 roku. 

10. Analiza realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Sandomierza w 2013 roku. 

11. Rozpatrzenie pism skierowanych do wiadomości Komisji: 

• PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu znak:  TW/32/2014/314 z dnia 03.02.2014 

r.dot. zasadności utworzenia osobnej taryfy za wodę i ścieki dla Pilkington 

Polska S.A.   

• Burmistrz Sandomierza znak: Or.1431.1.2014 z dnia 27.01.2014 r – odpowiedź 

na zapytania Pana Z. P.*) kierowane do Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów 

• WSA w Kielcach znak: Sygn. Akt ISA/Ke 31/14 i ISA/Ke 30/14 z dnia 

17.01.2014r. 

• RIO w Kielcach znak: SO-0131/4/250/2014 oraz SO-0131/3/249/2014 z dnia 

20.01.2014 – Uchwały Kolegium Orzekającego. 

• Sandomierskie Stowarzyszenie Kupieckie z dnia 11.02.2014 r. dot. obniżenia 

opłaty targowej. 
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12. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

13. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych przy ul. 

Sieleckiej. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. Przewodniczący obrad poprosił o wyrażenie 

pozytywnej opinii o projekcie uchwały i zapytał kto jest za takim wnioskiem? 

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

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej przy ul. Zaleśnej. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 

Komisja nie zgłosiła uwag. Przewodniczący obrad poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii  

o projekcie uchwały i zapytał kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie - opinia pozytywna. 

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2014-2017. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Kazimierz Stolarski – Dyrektor Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu. 

W dyskusji padły propozycje zmian do planu inwestycji. 

Pan Jacek Dybus zawnioskował o wprowadzenie w załączniku nr 1 do projektu uchwały  

w punkcie 4 – inwestycje przewidziane w roku 2017 - zadania o treści: „część ul. Błonie od 

strony przepompowni”. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za przyjęciem takiego wniosku – poprawki do 

projektu uchwały? 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – wniosek został przyjęty i będzie przedstawiony do 

akceptacji Rady Miasta na najbliższej sesji. 

Przewodniczący Komisji poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii o omawianym projekcie 

uchwały z przyjętą poprawką. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie  - opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Komisja wysłuchała obszernego wyjaśnienia przedstawionego przez Pana Kazimierza 

Stolarskiego. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę: 

- zaniżenie w stosunku do roku ubiegłego prognozy sprzedaży wody ma wpływ na 

proponowane stawki wody i ścieków, 

- jak dokonuje się wyliczenia stawki kwoty abonamentowej. 
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Radni zawnioskowali o utrzymanie stawki za wodę i ścieki na poziomie roku ubiegłego. 
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zapytał – kto z radnych jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? 
Głosowano: 0 „za”, 8 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia negatywna. 
 
Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" na lata 2014-2020. 
Komisja wysłuchała informacji o programie rządowym „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”, którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży  
z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, osób 
niepełnosprawnych, starszych czy samotnych. Projekt uchwały podwyższa do 150% 
kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania tego świadczenia. Uzasadnienie 
przedstawiła Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. 
Przewodniczący Komisji zawnioskował o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 
w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Dorota Tarnawska – Kierownik Sekcji 
Świadczeń OPS w Sandomierzu. 
Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/170/2012 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy 
społecznej w Sandomierzu zmienionej uchwałą nr XXVI/283/2013 Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 27 lutego 2013 roku. 
Komisja po zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu uchwały nie wniosła uwag. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 10 

Komisja bez uwag przyjęła zestawienie dotyczące realizacji uchwał podjętych przez Radę 
Miasta Sandomierza w 2013 roku. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
 

Ad. 11 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 
1. Przewodniczący Komisji poinformował, że pismem znak:  TW/32/2014/314 z dnia 

03.02.2014r. PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu przekazała swoje stanowisko dot. 
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zasadności utworzenia osobnej grupy taryfowej za wodę i ścieki dla Pilkington Polska 
S.A.  – Komisja nie zajęła stanowiska w powyższej sprawie. 

2. Komisja otrzymała do wiadomości treść odpowiedzi na zapytania Pana Z. P.*) – do 
wglądu. 

3. Radni zapoznali się z zawiadomieniami o rozprawie sadowej dotyczącej uchwał 
określających wzory formularzy i deklaracji podatkowych  z 2011 roku. 

4. Przewodniczący Komisji poinformował, że sprawę Sandomierskiego Stowarzyszenia 
Kupców rozpatrywała Komisja Rewizyjna wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług w dniu 12.02.2014r. – przedstawiono wnioski i zapytania związane  
z tym tematem Panu Marianowi Zwierzykowi – Naczelnikowi wydziały Nadzoru 
Komunalnego, który opracuje stanowisko w tej sprawie.  

5. Komisja zapoznała się z uchwałami RIO w Kielcach w sprawie opinii o prawidłowości 
planowanej kwoty długu miasta oraz w sprawie możliwości sfinansowania deficytu 
planowanego w uchwale budżetowej miasta na 2014 rok. 

 
Ad. 12,13 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 

     Andrzej Gleń 

   Przewodniczący  

Komisji Budżetu i Finansów 

 

 
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 – 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.).  
 


