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Protokół nr 38/7/2009 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 25 maja 2009 rok 
 
 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 15.00 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 16.45 
  
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów. Obecni - jak załączona lista obecności (Załącznik Nr 1  
do Protokołu). 
 
  
Ad. 1  

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
otworzył posiedzenie oraz na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 
obrad. 
  
Ad. 2 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
przedstawił następujący porządek obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a)sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Sandomierzu przy  
    ul. śeromskiego 10, 
b) zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
   i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej  
   Sp. z o. o. w Sandomierzu na  lata 2009 – 2012, 
c) o zmianie uchwały Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30  
     listopada 2005 roku, zmienionej Uchwałą Nr IV/37/2007 Rady Miasta Sandomierza    
     z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody  
     i odprowadzania ścieków, 
d) zmian w budŜecie miasta na 2009 r. (dot. zwiększenia w dziale 900 rozdział 90095), 
e) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok, 
f) zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  
      Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sandomierzu na 2009 rok, 
g) zmieniającej uchwałę Nr XXXII/283/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22  
      kwietnia 2009 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku    
      miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu, 
h) zmieniającej  uchwałę Nr VII/64/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia  
    2007  roku w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów  
    samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie  
     Sandomierza, zmienionej uchwałą Nr XI/86/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia   
     04 lipca 2007 roku, Uchwałą Nr XV/133/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28    
     listopada 2007 roku, Uchwałą Nr XXXIII/291/2009 Rady Miasta Sandomierza z   
     dnia 29 kwietnia 2009 roku, 
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i) dopłaty do ceny ścieków dla gospodarstw domowych z terenu miasta Sandomierza. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 7 głosów „za”, 0  głosów 
„wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
 
 
Ad. 3 
a) 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej 
połoŜonej w Sandomierzu przy ul. śeromskiego 10 przedstawiła Pani Zofia Malec – 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
poinformowała członków Komisji, Ŝe: 
- Nieruchomość połoŜona w Sandomierzu przy ul. śeromskiego 10 zabudowana  
    jest budynkiem uŜytkowym o pow. 130,8 m² (do remontu).  
- W 2006 roku Rada Miasta Sandomierza przeznaczyła nieruchomość na potrzeby bazy   
   dydaktyczno – naukowej nowotworzonej uczelni państwowej, w drodze darowizny. 
- Władze Uczelni nie przyjęły dotychczas nieruchomości, domagając się uprzedniego  
    wykonania remontu przez Gminę. 
- Gmina Sandomierz nie wykonała remontu budynku. Wobec powyŜszego, oraz z uwagi    
   na znaczny upływ od daty utworzenia Uczelni oraz pogarszający się stan techniczny  
   budynku, celowym jest podjęcie decyzji o jego sprzedaŜy, z jednoczesnym cofnięciem  
   zgody na przekazanie budynku na rzecz uczelni państwowej. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poinformował 
członków Komisji, Ŝe Związek Nauczycielstwa Polskiego złoŜył pismo, w którym 
zwraca się z prośbą o nieodpłatne przekazanie na własność budynku przy  
ul. śeromskiego 10 „Domek Patkowskiego”.  
W zamian Zarząd Główny ZNP zobowiązał się, Ŝe budynek wyremontuje, zachowując 
jego dotychczasowe uroki. W wyremontowanych pomieszczeniach będzie miał siedzibę 
Miejski Klub Nauczyciela oraz Izba Pamięci poświecona zacnemu nauczycielowi  
i wielkiemu humaniście Aleksandrowi Patkowskiemu, działającemu na terenie 
sandomierszczyzny. 
Z obecnej siedziby zostanie przeniesiony działający Klub Nauczyciela i istniejąca przy 
nim Sekcja Emerytów i Rencistów oraz Kasa Zapomogowo – PoŜyczkowa dla 
pracowników oświaty oraz pomieszczenia biurowe. 
 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przedstawienie opinii prawnej dot. przekazania Związkowi 
Nauczycielstwa Polskiego nieruchomości połoŜonej w Sandomierzu przy  
ul. śeromskiego 10. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”.  
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Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie postanowiła, nie opiniować 
przedmiotowego projektu uchwały. 
 
 
b) 

Projekt 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 2009 – 2012 przedstawili Pan Marek Bronkowski – Zastępca 
Burmistrza Sandomierza oraz Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu. 

 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza przedstawił członków 
Komisji autopoprawkę Burmistrza do przedmiotowego projektu uchwały: 
W  tabeli wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o. o. w Sandomierzu na  lata 2009 – 2012 w pozycji 1, która brzmi: 
- uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej na terenie miasta Sandomierza  
w kolumnie efekty dopisać „wdroŜenie zobowiązań wynikających z dyrektywy wodnej 
91/271 EWG oraz Traktatu Akcesyjnego w zakresie gospodarki wodno ściekowej”, 
zmniejszenie strat wody, ograniczenie awaryjności. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką 
Burmistrza został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
c) 

Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza  
oraz Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu przedstawili projekt uchwały o zmianie uchwały  
Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 roku, 
zmienionej Uchwałą Nr IV/37/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 
2007 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  
wraz z uzasadnieniem. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała negatywnie – 0 głosy „za”, 3 głosy 
„wstrzymujące się”, 5 głosów „przeciwnych”.  
 
d) 

   Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
miasta na 2009 r.  
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
- zmniejsza się wydatki w budŜecie miasta:  Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę  
   62851,11 zł. 
- zwiększa się wydatki w budŜecie miasta:  Dz. 900 rozdz. 90095 § 2910 o kwotę  
   62851,11 zł. 
- PowyŜsza zmiana w budŜecie spowodowana jest rozliczeniem dotacji. 
- Zwiększenie w dziale 900 rozdział 90095 związane jest z interpretacją przez organ  
  skarbowy i uznaniem podatku VAT za środki niekwalifikowane. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 6 głosów „za”, 0 głosów 
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„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Dwie osoby nie brały udziału  
w głosowaniu. 
 
e)    

Komisja zapoznała się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok.  

Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień 
udzielił: Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego. 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
- W planowanych środkach dla zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej  
    w lewobrzeŜnej części miasta” przewidywane były środki na przygotowanie    
    dokumentów m.in. studium wykonalności) do wniosku o środki z Unii Europejskiej  
    z programu Infrastruktura i Środowisko. Z uwagi na to, Ŝe projekty techniczne  
    nie spełniają kryterium tzw. wskaźnika koncentracji, nie jest zasadne ponoszenie      
   dodatkowych wydatków. 
   Wskaźnik koncentracji – ilość osób przypadająca na 1 km – przyłączonych –  
   do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Minimalny wskaźnik wynosi 120 osób    
   na 1 km sieci. 
- W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców – propozycji zagospodarowania   
   miejsca, w którym 10 lat temu PapieŜ Jan Paweł II odprawił mszę świętą, zaistniała   
   konieczność zagospodarowania tego terenu. 
- Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom planuje się teren poniŜej Pomnika, zmienić   
   architektonicznie w taki sposób, aby mógł słuŜyć ludziom jako miejsce zadumy,   
   skupienia czy spotkań. 

 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała negatywnie – 0 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 4 głosy „przeciw”. Cztery osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 
I Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje, aby w projekcie budŜetu na 2010 rok uwzględnić środki  
na całościowe zagospodarowanie terenu – Plac Papieski. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. Cztery osoby nie głosowały. 
 
II Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje, aby środki, które planowane były na zadanie „Budowa systemu 
kanalizacji sanitarnej w lewobrzeŜnej części miasta” przeznaczyć na remont bloków 
komunalnych przy ul. Lubelskiej, zgodnie z zapisem w uchwale budŜetowej. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. Cztery osoby nie głosowały. 

 
W związku z powyŜszym wnioskiem Komisja prosi o przygotowanie projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok  
w które § 1 będzie brzmiał: 

Wprowadza się zadanie inwestycyjne roczne w 2009 r. pod nazwą remont 
bloków komunalnych przy ul. Lubelskiej. 
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f) 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sandomierzu 
na 2009 rok, przedstawił Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 

 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie – 4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
Cztery osoby nie głosowały. 
 
g) 

 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę  

Nr XXXII/283/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 r.  
w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy  
ul. Przemysłowej w Sandomierzu. Uzasadnienie do przedmiotowego projektu 
uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił: Pan Marek Bronkowski – Zastępca 
Burmistrza Sandomierza. 

 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0  głosów „przeciwnych”. Cztery osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 
h) 
      

Projekt uchwały w sprawie zmieniający uchwałę Nr VII/64/2007 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2007  roku w sprawie wprowadzenia oraz 
określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, zmienionej uchwałą  
Nr XI/86/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 04 lipca 2007 roku, Uchwałą  
Nr XV/133/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28  listopada 2007 roku, 
Uchwałą Nr XXXIII/291/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 kwietnia 2009 
roku przedstawił Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 4  głosy „za”, 0 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
Cztery osoby nie głosowały. 
 
  i) 

Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dopłat do ceny 
ścieków do gospodarstw domowych z terenu miasta Sandomierza ustaliła,  
Ŝe przedmiotowy projekt uchwały zostanie zaopiniowany na następnym posiedzeniu 
Komisji. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przedstawienie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej informacji dot. ilości odprowadzanych ścieków przez odbiorców 
indywidualnych oraz ilości dostarczonej wody dla gospodarstw domowych z terenu 
miasta Sandomierza. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4  głosy „za”, 0 głos „wstrzymujący się”,  
0 głosów „przeciwnych”. Cztery osoby nie głosowały. 
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Ad. 4 
Komisja zapoznała się  z pismami bieŜącymi, w których: 

• Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza pismem znak NK.0057-9/2009 
odpowiada na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza złoŜony 
w dniu 2 kwietnia 2009 r. dotyczący przygotowania projektu dopłat do nowych 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 
obowiązujących od 01.04.2009. 

 
• Pani BoŜentyna Pałka – Koruba - Wojewoda Świętokrzyski w związku  

z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie obowiązywania regulaminów 
wynagradzania, stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego  
na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela,  przedstawia stanowisko 
Ministra Edukacji Narodowej przesłanej do Wojewody Świętokrzyskiego  
w przedmiotowej sprawie. 

 
Ad. 5 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
- odnowienie oznakowania poziomego, 
- częste patrole StraŜy Miejskiej w okolicach Dworca PKS. Na przejściach dla pieszych  
   parkują autobusy PKS. 
 
Komisja wnioskuje 
Komisja wnioskuje o wygospodarowanie środków z rezerwy budŜetowej na 
uruchomienie w roku bieŜącym basenu letniego (przeprowadzenie remontu), 
PowyŜszy wniosek został przyjęty pozytywnie: 4 głosy „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  Cztery osoby nie głosowały 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przeznaczenie pod lokalizację   budownictwa socjalnego działki 
przy ul. Zarzekowice, stanowiącej własność  Gminy Sandomierz – teren, na którym 
mieściły się usługi produkcji lusterek  (obecnie nieistniejące).        

PowyŜszy wniosek został przyjęty pozytywnie: 4 głosy „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  Cztery osoby nie głosowały. 
 
 
Ad. 6 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
 
 
 

         Wojciech Czerwiec 
                                                                           Przewodniczący Komisji 
                                                                               BudŜetu i Finansów 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


