
Protokół Nr 48/9/2010 
z posiedzenia wspólnego Komisji BudŜetu i Finansów 
i Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 22 września 2010r. 
 

Posiedzeniu przewodniczył Zastępca Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów Pan 
Robert Sobieraj. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1 
Pan Robert Sobieraj stwierdził, na podstawie list obecności quorum Komisji BudŜetu i 
Finansów i quorum Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – w posiedzeniu bierze 
udział dziewięciu Radnych. 
Ad. 2 
Przyjęty jednogłośnie porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego 

PGKiM w Sandomierzu. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Parafii 

Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu (…) 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010r. (dot: 

udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Nawrócenia), 
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010r. (dot: 

dotacji celowej z MSWiA na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej). 
7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010r. (dot: 

zmniejszenie/zwiększenie wydatków). 
8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budŜecie miasta na 2010r. (dot: 

dotacji na remont świetlicy w Koćmierzowie). 
9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na realizację 

projektu „Budowa ul. Kochanowskiego i przyległych ulic w Sandomierzu wraz z 
oświetleniem, kanalizacją sanitarną i deszczową oraz wodociągiem” 

10. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2010r. 
11. Odpowiedź Komisji BudŜetu i Finansów na wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący 

przeznaczenia środków z budŜetu miasta na pomoc dla powodzian. 
12. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
13. Zamknięcie obrad.  

Ad. 3 
 Przewodniczący obrad poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Grzegorza Gawrona – 
Prokurenta PGKiM Sp. z o.o. o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie 
podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki. Mówca podkreślił, Ŝe podwyŜszenie kapitału ma 
polegać na wniesieniu aportem własności nieruchomości działki przylegającej do terenu 
zakładu. Dzięki tej decyzji zakład zyska powierzchnię na której moŜe magazynować sprzęt i 
prowadzić selektywną zbiórkę odpadów.  
 Członkowie Komisji pytali czy SORH nie zgłosił  swojej chęci przejęcia tej działki. 
Pan Władysław Teter zwrócił uwagę, Ŝe na dzisiejszym posiedzeniu powinni być obecni 
przedstawiciele Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego, radni mogliby wówczas 
stwierdzić czy ta spółka nie jest zainteresowana zagospodarowaniem przedmiotowej działki. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
Głosowano: 7 „za”, 1 „przeciwny”, 0 „wstrzymujących się”  



Komisja BudŜetu i Finansów i Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług na posiedzeniu 
wspólnym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału 
zakładowego PGKiM sp. z o.o. w Sandomierzu. 
 
Ad. 4 
 Pan Robert Sobieraj przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie dofinansowania 
remontu i renowacji dachu i elewacji kościoła św. Pawła. 
 Członkowie Komisji pytali o dofinansowanie tego zadania z innych źródeł. Skarbnik 
Miasta udzielił informacji, Ŝe Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła w piśmie z dnia 
02.09.2010r poinformowała o uzyskanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Ochrony Zabytków 
w wysokości 100 tys, zł. 
Komisja przystąpiła do głosowania. Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 
Komisja BudŜetu i Finansów i Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług na posiedzeniu 
wspólnym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu na realizację 
zadania pod nazwą „Sandomierz, zespół kościoła parafialnego Nawrócenia św. Pawła 
Apostoła: Remont i renowacja dachu i elewacji kościoła”. 
Ad. 5 
 Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 
budŜecie miasta na 2010r. związany z przegłosowaną w poprzednim punkcie porządku obrad 
projektem uchwały dotyczącym dofinansowania remontu kościoła Nawrócenia św. Pawła 
Apostoła. 
Glosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 
Komisja wspólna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
miasta na 2010r. 
Ad. 6 
 Członkowie Komisji wspólnej przystąpili do opiniowania projektu uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie miasta na 2010r. Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza 
poinformował, Ŝe zmiana w budŜecie ma związek z dotacją celową otrzymaną z budŜetu 
państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin. Gmina Sandomierz otrzymała 6 mln. 
zł na odbudowę infrastruktury drogowo – mostowej oraz 100 tys zł deklaruje Gdańska 
Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. na budowę przyłączy wodociągowych 
dla mieszkańców prawobrzeŜnego Sandomierza. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 
Komisja BudŜetu i Finansów i Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług na posiedzeniu 
wspólnym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta 
na 2010r. 
Ad. 7 
 Pan Robert Sobieraj przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta 
na 2010r. w uzasadnieniu przedstawiono, Ŝe zmniejszenie wydatków w dziale 600 rozdz. 
60016 § 4270 spowodowane jest koniecznością przesunięcia części środków do innych 
działów. Przesunięcie jest uzasadnione między innymi ze względu na: 
- konieczność zakupu szczepionek i wykonanie badań lekarskich dla grup interwencyjnych  
pracujących przy usuwaniu skutków powodzi,  
- potrzebę usuwania zapadlisk w jezdniach oraz wywóz śmieci. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 
Komisja BudŜetu i Finansów i Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług na posiedzeniu 
wspólnym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta 
na 2010r. 
 



Ad. 8 
 Członkowie Komisji wspólnej przystąpili do opiniowania projektu uchwały w sprawie 
zmiany w budŜecie na 2010r. polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków w budŜecie 
w związku z przekazaniem przez Polską Akcję Humanitarną  kwoty 425 tys. na remont 
Świetlicy „Dworek” ul. Koćmierzów 33. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie 
Komisja BudŜetu i Finansów i Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług na posiedzeniu 
wspólnym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta 
na 2010r. 
Ad. 9 
 Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący posiedzenia wspólnego Komisji poprosił Pana 
Grzegorza CieŜa – Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego o wprowadzenie do 
projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na budowę ul. Kochanowskiego i 
przyległych ulic. Mówca podkreślił, Ŝe miasto co roku składa wnioski do Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg. Jednym z załączników do wniosku jest uchwała intencyjna w 
której gmina zabezpiecza środki na realizację zadania. W roku 2011 zaplanowano budowę ul. 
Kochanowskiego oraz ulic przyległych z oświetleniem, kanalizacją sanitarną, deszczową i 
wodociągiem. Miasto zabezpiecza środki na ten cel w wysokości 6 mln. zł. 
 Pan Jacek Dybus zapytał czy w tym zadaniu przewidziano równieŜ budowę dróg 
oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania  04 KD i 05 KD w rejonie posesji 
Państwa Ziółków. Są to odcinki dróg bocznych od ul. Kochanowskiego w kierunku kilku 
posesji. Takich bocznych traktów jest w tym rejonie więcej.  
 Pan Grzegorz CieŜ stwierdził, Ŝe wszystkie przyległe uliczki będą tam wykonane ale 
nie uliczki boczne od ul. Kochanowskiego nie mając przed sobą mapy z planami nie moŜe 
odpowiedzieć dokładnie na to pytanie. 
Wobec braku uwag, przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt 
uchwały. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie 
Komisja BudŜetu i Finansów i Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług na posiedzeniu 
wspólnym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków 
na realizację projektu „Budowa ulicy Kochanowskiego i przyległych ulic w 
Sandomierzu wraz z oświetleniem, kanalizacją sanitarną i deszczową oraz 
wodociągiem” przygotowanego do realizacji w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 
Ad. 10 
 Pan Robert Sobieraj poprosił o przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu za I 
półrocze 2010r. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie 
Komisja BudŜetu i Finansów i Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług na posiedzeniu 
wspólnym pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta za I 
półrocze 2010r. 
Ad. 11, 12 
 Przewodniczący obrad poprosił radnych o wypowiedzenie się w sprawie wniosku 
Komisji Rewizyjnej. Wniosek dotyczy wskazania w budŜecie miasta na 2010r.przez Komisję 
BudŜetu i Finansów środków na pomoc dla powodzian. 
 Pan Jacek Dybus wskazał, Ŝe miasto otrzyma odszkodowania z ubezpieczenia i być 
moŜe te środki zostaną wykorzystane na pomoc dla powodzian, dlatego naleŜy wstrzymać się 
z przesuwaniem środków w budŜecie i wprowadzaniem zmian. 
 



W sprawach róŜnych członkowie Komisji poruszyli sprawy związane z: 
- koniecznością naprawy nawierzchni ul. Westerplatte, 
-potrzebą podjęcia decyzji w sprawie dalszego inwestowania środków na dokończenie    
budowy Bulwaru nad Wisłą 
-podniesieniem się wód gruntowych na terenach powodziowych i związanymi z tym 
utrudnieniami w normalnym funkcjonowaniu. 
Pan Andrzej Gleń złoŜył wniosek o: 
UdroŜnienie  przepustu pod wałem w ul. Bosmańskiej obok posesji Pana Gila. 
Ad. 13 
 Pan Robert Sobieraj Zastępca Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów 
stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
 
 
 

                                          Robert Sobieraj 
 

    Zastępca Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów 
     Przewodniczący obrad posiedzenia wspólnego Komisji BudŜetu 
       i Finansów i Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 
 
 


