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Protokół Nr 5/3/2011 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług 
w dniu 18 stycznia 2011 r. 

 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
 Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1 
Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji – stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Analiza projektu budŜetu miasta na 2011 r. Wnioski do projektu budŜetu miasta na 

2011 rok. 
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2011 r. 
5. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedmiotowy projekt porządku obrad. 
 
Ad. 3 
 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji – przystąpił do przedstawiania 
wniosków Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług do projektu budŜetu 
opracowanych  na posiedzeniach w dniach 5 i 11 stycznia 2011 roku. 
  
WNIOSEK NR 1 
Dział 600 rozdz. 60016 – ulica Mickiewicza 14-20 przebudowa – kwotę 750.000 zł 
(SKREŚLONY) przenieść do § 4270 - usługi remontowe. 
Po zmianie dział 600 rozdz. 60016 § 4270 kwota wzrasta do 1.250.000 zł 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
WNIOSEK NR 2 
Dział 801 rozdz. 80101 – budowa boiska wielofunkcyjnego SP Nr 2 oświetlenie – kwotę 
120.000 zł (SKREŚLONY) przenieść do działu 900 rozdz. 90015 § 4210 – oświetlenie 
uliczne, materiały. 
Po zmianie dział 900 rozdz. 90015 kwota wzrasta do 1.605.000 zł 
Z dopiskiem „sukcesywna wymiana oświetlenia ulicznego na Ŝarówki typu „LED” 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
WNIOSEK NR 3 
Dział 900 rozdz. 90095 – plac zabaw przy ul. śółkiewskiego-Lina (SKREŚLONY): 
– kwotę 50.000 zł przenieść do działu 900 rozdz. 90095 § 4210 - zakup urządzeń do zabawy 
na place zabaw. 
Po zmianie dział 900 rozdz. 90095 § 4210 kwota wzrasta do 100.000 zł 
 
– kwotę 110.000 przenieść do 900 rozdz. 90095 § 4270 – remont placów zabaw 
Po zmianie dział 900 rozdz. 90095 § 4270 kwota wzrasta do 202.000 zł 
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Pozostała kwota 1.900.000 zł stanowi zmniejszenie deficytu budŜetowego. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
WNIOSEK NR 4 
Dział 801 rozdz. 80110 – zakup samochodu do przewozu materiałów i wyposaŜenia dla 
szkoły wykreślić, a kwotę 120.000 zł przeznaczyć na Dział 900 rozdz. 90095  - Budowa 
kanalizacji w lewobrzeŜnej części miasta.  
Po zmianie załącznik nr 3 do projektu uchwały budŜetowej pt. Zadania inwestycyjne roczne 
w 2011 r. w punkcie 7 będzie miał następujące brzmienie: 
Dział 900 rozdz. 90095 – Budowa kanalizacji w lewobrzeŜnej części miasta kwota – 120.000 
zł 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 

Komisja przystąpiła do ponownej analizy wniosków  dotyczących wykreślenia z 
projektu budŜetu zadań:  
 - budowa ul. Kochanowskiego i przyległych ulic w Sandomierzu kwota 6.000.000 zł, 
 - Radosna Szkoła kwota 550.000 zł. 
Komisja poprosiła obecnego na posiedzeniu Pana Grzegorza CieŜa o przedstawienie 
informacji w tej sprawie. 
 Mówca wyjaśnił, Ŝe budowa ul. Kochanowskiego jest dofinansowana z Narodowego 
Programu Dróg Lokalnych i z tego względu nie naleŜy jej zdejmować z zadań  
inwestycyjnych bieŜącego roku. 

W przypadku „Radosnej Szkoły” inwestycje w tym programie są dofinansowane w 
50% przez Ministerstwo Edukacji. Wartość wykonania jednego placu zabaw wynosi 270.000, 
w związku z tym, te inwestycje takŜe naleŜy pozostawić w projekcie budŜetu na 2011 rok.  

Członkowie Komisji po dyskusji postawili wniosek o pozostawienie przedmiotowych 
zadań w projekcie budŜetu na 2011 rok. Pan Zbigniew Rusak poprosił o reasumpcję 
głosowania.  
 Pan Zbigniew Rusak poprosił o przegłosowanie wniosku dotyczącego pozostawienia 
w projekcie budŜetu zapisu  - budowa ul. Kochanowskiego i przyległych ulic w Sandomierzu 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie  
 Pan Zbigniew Rusak poprosił o przegłosowanie wniosku o pozostawienie w projekcie 
budŜetu na 2011 rok zapisu – Radosna Szkoła – budowa placów zabaw przy SP Nr 1 i Nr 2 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
Pan Zbigniew Rusak przypomniał obecnym treść wniosków dotyczących działu 600. 
 
WNIOSEK NR 5 
 
Dział 600 rozdz. 60004 § 4300 – PGKiM rekompensata do usług przewozowych  
zmniejszenie kwoty 884.676 zł o 30%  
 
WNIOSEK NR 6 
 
Dział 900 rozdz. 90004 – zieleń w mieście kwota 490.000 zł – w ramach tych środków 
utworzyć Zakład Zieleni Miejskiej. 
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WNIOSEK NR 7 
 
Dział 926 rozdz. 92601 Komisja proponuje zwiększenie kwoty na zakup usług remontowych, 
kosztem innych składników w tym dziale. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 

Pan Zbigniew Rusak poprosił o przegłosowanie w całości  wniosków omówionych na 
tym posiedzeniu jako stanowiska  Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług do 
projektu budŜetu miasta na 2011 rok. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie.  
 
Ad. 4 
 Pan Zbigniew Rusak poprosił Pana Jacka Dybusa o przedstawienie propozycji planu 
pracy Komisji w 2011 roku. 
Załącznik do protokołu Nr 5/3/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. 
 
PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, HANDLU I USŁUG 
NA 2011 ROK 
 
L.p. Temat posiedzenia Zaproszeni na 

posiedzenie 
Termin 

1. Opiniowanie projektu budŜetu miasta na 2011r. NK, TI Styczeń-luty 
2. Analiza działalności PEC i PGKiM  

a. koszty (przychody a zadłuŜenie 
odbiorców ciepła i wody,) 

b. ochrona środowiska, 
c. potrzeby inwestycyjne, 
d. sieć ciepłownicza – analiza potrzeb, 
e. gospodarka odpadami, 
f. komunikacja miejska, tabor, koszty 

utrzymania, 
g. wnioski i propozycje.  

Prezes PEC i 
PGKiM  

styczeń-
grudzień 

3. Funkcjonowanie placów targowych, estetyka 
handlu i usług gastronomicznych – modyfikacje 
i propozycje. 

NK Styczeń -
grudzień 

4. Zadania remontowe na 2011r. 
a. remonty cząstkowe, 
b. utrzymanie dróg i parkingów, 
c. analiza realizacji zadań za 2010r. i 

zadań bieŜących na 2011r. 
d. obsługa parkingów – modyfikacje 
e. nawiązanie współpracy ze Starostwem 

Powiatowym i wspólne działania. 

NK 
Urząd Miasta 

Styczeń -
grudzień 

5. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych z 
2011r. – priorytety i wykonanie zadań w 2011r. 

NK, TI Styczeń -
grudzień 

6. Analiza inwestycji miejskich w oparciu o 
programy wieloletnie i potrzeby miasta. 
Współpraca z merytorycznymi wydziałami 
Urzędu Miasta. 

TI, NK Styczeń -
grudzień 

 Wprowadzanie innowacji i koncepcji Urząd Miasta Styczeń -
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usprawniających funkcjonowanie zakładów i 
Ŝycie mieszkańców. 

grudzień 

7. Praca nad materiałami do budŜetu miasta na 
2012 rok. 

Komisja  Wrzesień - 
grudzień 

8. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych 
do Komisji. 

 Styczeń -
grudzień 

9. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji 
przez Przewodniczącego Rady Miasta i 
Burmistrza Miasta. 

 Styczeń -
grudzień 

 
 Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu planu pracy 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
 Pan Zbigniew Rusak zwrócił uwagę członków Komisji na działalność spółki PGKiM 
 i poprosił o rozwaŜenie propozycji zmiany formy prawnej tego przedsiębiorstwa. 
 Przypomniał równieŜ, Ŝe podczas prac nad budŜetem miasta wyłoniła się kwesta 
wysokiej prowizji pobieranej przez SORH za administrowanie targowiska miejskiego. Te 
tematy Komisja będzie rozwaŜać na swoich posiedzeniach w roku bieŜącym. 
 
Ad.6 
 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i 
Usług stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 

      Zbigniew Rusak 
    Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej,  

     Handlu i Usług. 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 
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       Załącznik do protokołu Nr 5/3/2011 
        z dnia 18 stycznia 2011 r. 
 
PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, HANDLU I USŁUG 
NA 2011 ROK 
 
L.p. Temat posiedzenia Zaproszeni na 

posiedzenie 
Termin 

1. Opiniowanie projektu budŜetu miasta na 2011r. NK, TI Styczeń-luty 
2. Analiza działalności PEC i PGKiM  

a. koszty (przychody a zadłuŜenie 
odbiorców ciepła i wody,) 

b. ochrona środowiska, 
c. potrzeby inwestycyjne, 
d. sieć ciepłownicza – analiza potrzeb, 
e. gospodarka odpadami, 
f. komunikacja miejska, tabor, koszty 

utrzymania, 
g. wnioski i propozycje.  

Prezes PEC i 
PGKiM  

styczeń-
grudzień 

3. Funkcjonowanie placów targowych, estetyka 
handlu i usług gastronomicznych – modyfikacje 
i propozycje. 

NK Styczeń -
grudzień 

4. Zadania remontowe na 2011r. 
a. remonty cząstkowe, 
b. utrzymanie dróg i parkingów, 
c. analiza realizacji zadań za 2010r. i 

zadań bieŜących na 2011r. 
d. obsługa parkingów – modyfikacje 
e. nawiązanie współpracy ze Starostwem 

Powiatowym i wspólne działania. 

NK 
Urząd Miasta 

Styczeń -
grudzień 

5. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych z 
2011r. – priorytety i wykonanie zadań w 2011r. 

NK, TI Styczeń - maj 

6. Analiza inwestycji miejskich w oparciu o 
programy wieloletnie i potrzeby miasta. 
Współpraca z merytorycznymi wydziałami 
Urzędu Miasta. 

TI, NK Styczeń -
grudzień 

 Wprowadzanie innowacji i koncepcji 
usprawniających funkcjonowanie zakładów i 
Ŝycie mieszkańców. 

Urząd Miasta Styczeń -
grudzień 

7. Praca nad materiałami do budŜetu miasta na 
2012 rok. 

Komisja  Wrzesień - 
grudzień 

8. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych 
do Komisji. 

 Styczeń -
grudzień 

9. Rozpatrywanie pism bieŜących skierowanych 
do Komisji przez Przewodniczącego Rady 
Miasta i Burmistrza Miasta. 

 Styczeń -
grudzień 

 
         Zbigniew Rusak 

       Przewodniczący Komisji, Gospodarki 
              Komunalnej, Handlu i Usług 


