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Protokół Nr 17/14/2015 

Komisji Budżetu i Finansów 

17 listopada 2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Nieobecni: 
Agnieszka Frańczak-Szczepanek. 
 
Ad. 1 

Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 
posiedzenie. 
 
Ad. 2 

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  

nieruchomości. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia  wysokości  stawek podatku od 

środków  transportowych. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  

i deklaracji  podatkowych. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2015 rok.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2015 rok.  

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2015 rok.  

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2015 rok.  

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2015 rok.  

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  podwyższenia kapitału zakładowego  

i objęcia udziałów w podwyższonym,  kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie 

Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. 

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania 

wieczystego. 

13. Opiniowanie projektu chwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych  

dziennych stawek opłaty targowej.  

14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych  

dziennych stawek opłaty targowej od środków transportowych i ich części , a także 

akcesoriów  do środków transportowych. 

15. Opiniowanie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika 

usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu.  

16. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie  

ścieków opadowych i  roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej  
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nawierzchni do kanalizacji  deszczowej  i ogólnospławnej na terenie miasta 

Sandomierza na okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.  

17. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie nieodpłatnego przekazania składników 

majątku ruchomego  Gminy Sandomierz administrowanych przez Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w  Sandomierzu na rzecz jednostki budżetowej – Sandomierskie 

Centrum Kultury. 

18. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność  pożytku publicznego na 2016 rok. 

PROJEKTY DODATKOWE 

19. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

20. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/438/2015 Rady 

miasta Sandomierza z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia inkasenta 

opłaty targowej na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Sandomierzu. 

21. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/439/2015 Rady 

miasta Sandomierza z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia inkasenta 

opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym rynku, oraz innych miejscach  

na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaż. 

22. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej, na targowisku zlokalizowanym na Pl. 3-go 

Maja, na targowisku „Mój rynek” w Sandomierzu, na Rynku Starego Miasta, Małym 

Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza w których prowadzona jest 

sprzedaż. 

23. Sprawy różne, wnioski. 

24. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od  nieruchomości. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec – Naczelnik 

Wydziału Finansowego. 

Pan Jacek Dybus zgłosił wniosek o zmianę § 1 ust. 1 punkt a, który brzmi: - „związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług campingowych bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,08 zł od 1 m2  

powierzchni” 

Zaproponował wpisanie stawki – 0,38 zł od 1 m2 powierzchni. 

Zapytał, kto jest za wprowadzeniem takiej zmiany? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały wraz  

z poprawką. Zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia  wysokości  stawek podatku od środków  

transportowych. 

(Na posiedzenie przybył radny Marcin Marzec – obecnych 11-stu radnych) 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Podczas dyskusji Radni poprosili o więcej danych na temat stawek obowiązujących w innych 

gminach (np. Samborzec, Obrazów) oraz o przypomnienie, jak kształtowały się te stawki  

w Sandomierzu w latach ubiegłych. 

Radny Zbigniew Rusak zapytał, jaka jest najwyższa stawka w Polsce? 

Stwierdził, że wielu przedsiębiorców wyprowadza się z Sandomierza z powodu wysokich 

podatków od środków transportowych. 

Pan Jacek Dybus poprosił o przygotowanie powyższych danych. Komisja zawiesi opiniowanie 

tego projektu uchwały do czasu dostarczenia pełniejszego uzasadnienia.  

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  

i deklaracji  podatkowych. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Jacek Dybus poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały, 

zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2015 rok.  

(przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego) 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący Komisji poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii o projekcie, zapytał kto jest 

„za”? 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2015 rok.  

(wniesienie wkładów do spółki PGKiM) 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2015 rok.  

(przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego) 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący Komisji poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii o projekcie, zapytał kto jest 

„za”? 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2015 rok.  

(zaprojektowanie ronda przy ul. Wojska Polskiego) 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2015 rok.  

(przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego) 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący Komisji poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii o projekcie, zapytał kto jest 

„za”? 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2015 rok.  

(dotacja przedszkola „Smerf”) 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący Komisji poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii o projekcie, zapytał kto jest 

„za”? 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2015 rok.  

(przeniesienia środków w dziale 801 - Oświata) 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący Komisji poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii o projekcie, zapytał kto jest 

„za”? 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 11  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia 

udziałów w podwyższonym,  kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki 

Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Dodatkowych wyjaśnień udzielił Pan Kazimierz Stolarski – Prezes PGKiM w Sandomierzu  

Sp. z o.o. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego 

projektu uchwały? 

Głosowano: 10 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 12 

(Radny Andrzej Gleń opuścił salę obrad – obecnych 10-ciu radnych) 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. 
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Obecny na posiedzeniu Burmistrz Sandomierza zaproponował zdjęcie z porządku obrad tego 

punktu programu. Zapowiedział, że z takim wnioskiem wystąpi również na sesji. Swoją 

decyzję uzasadnił tym, że nadal prowadzone są rozmowy na temat warunków przejęcia przez 

miasto terenów wskazanych w projekcie uchwały i nie zapadły jeszcze wiążące decyzje ze 

strony Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za odstąpieniem od opiniowania przedmiotowego 

projektu uchwały? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 13 

Opiniowanie projektu chwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych  dziennych 

stawek opłaty targowej.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału 

Nadzoru Komunalnego.  

Przewodniczący obrad zapytał, jakie są zmiany stawek w porównaniu z rokiem ubiegłym? 

Pan Zenon Smuniewski poinformował, że zgodnie z nowelizacją przepisów w tej materii, 

projekt uchwały jest dokumentem uprawniającym gminę do poboru tych opłat, nie ma to 

związku ze stawkami. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego 

projektu uchwały? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 14  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych  dziennych 

stawek opłaty targowej od środków transportowych i ich części , a także akcesoriów  do 

środków transportowych. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

cd. Ad. 4 

Przewodniczący obrad poprosił Panią Barbarę Grębowiec o uzupełnienie danych dotyczących 

stawek podatku od środków transportowych. 

Pani Barbara Grębowiec poinformowała, że w skali kraju najniższa stawka to 546 zł 

najwyższa 1.890 zł Sandomierz – 1.612 zł. 

Komisja dokonała porównań stawek z sąsiednimi gminami. 

Radni nie wnieśli uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 15. 

Opiniowanie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz 

wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski 
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Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

poinformowała o opinii komisji w tej sprawie. 

Radni w dyskusji zwrócili uwagę między innymi na: 

- wywiązywanie się PGKiM-u z roli zarządcy cmentarza, 

- powody zróżnicowania opłat po godz. 16-tej, 

- czy utrzymanie cmentarza jest dochodem spółki PGKiM, 

- konieczności dopasowania oferty zarządcy do rynku usług w zakresie cmentarnictwa. 

Radny Andrzej Anwajler zawnioskował o zmianę stawek za usługi na cmentarzu: w załączniku 

do projektu uchwały, w tabelach od I do III wprowadzić podwyżkę o 10% w stosunku do 

stawek obowiązujących, w  tabeli IV o 15%. 

Pan Jacek Dybus poddał pod głosowanie powyższy wniosek. Zapytał kto jest za? 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek przyjęty. 

Przewodniczący komisji zawnioskował o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały wraz  

z przyjęta poprawką. Zapytał kto jest za? 

Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”– opinia pozytywna. 

Ad. 16 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie  ścieków 

opadowych i  roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej  nawierzchni do 

kanalizacji  deszczowej  i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza na okres od 01 

stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.  

Uzasadnienie przedstawił Pan Zenon Smuniewski. 

Mówca poinformował, że projekt przewiduje wprowadzenie innego przelicznika opłaty. Do 

tej pory posługiwano się stawką 0,19 zł za m  

W dyskusji radni zwracali uwagę na: 

Radny Zbigniew Rusak powiedział, że projekt należy wycofać z porządku obrad sesji 

ponieważ „nie można go zastosować w praktyce, nie można opomiarować opadów 

atmosferycznych”. 

Szczegółowych informacji na temat wyliczeń związanych z ustaleniem stawki przedstawił Pan 

Kazimierz Stolarski – Prezes PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. 

Radny Marcin Marzec wykonał działanie matematyczne porównujące wysokość opłaty z tej 

samej powierzchni w różnych stawkach: 

38 m2 x 0,19 =  

38 m2 x 3,19 x 0,048 =  

Radny zaproponował, aby takie wyliczenie znalazło się w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

W dalszej dyskusji wyrażano sprzeczne opinie co do sposobu naliczania opłat. 

Pan Jacek Dybus poprosił o przegłosowanie wniosku o wprowadzenie do projektu uchwały 

wyjaśnienia dotyczącego sposobu naliczania opłat. 

Radni przez aklamację wyrazili poparcie dla tego wniosku. 

Przewodniczący obrad zapytał kto z członków komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem 

przedmiotowego projektu uchwały z poprawką objaśniającą, że stawka opłaty podana w m3  

nie podwyższa dotychczas stosowanej stawki?. 
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Głosowano: 7 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Ad. 17 

Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku 

ruchomego  Gminy Sandomierz administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w  Sandomierzu na rzecz jednostki budżetowej – Sandomierskie Centrum Kultury. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 18 

Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność  pożytku publicznego na 2016 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Kondziołka – Kierownik 

Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

DODATKOWE PROJEKTU UCHWAŁ 

Ad. 19 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok ( 20.000 zł – 

przeniesienie środków na realizacje zadania – budowa windy w Gimnazjum Nr 2) 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Uwag nie wniesiono. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 20-22 

Pan Jacek Dybus poinformował, że komisja zajmie się następującymi projektami uchwał:  

- w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/438/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia  

24 września 2014 roku w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku 

miejskim „Mój Rynek” w Sandomierzu, 

- w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/439/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 

24 września 2014 roku w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na rynku Starego 

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

jest sprzedaż, 

- w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy  

ul. Przemysłowej, na targowisku zlokalizowanym na Pl. 3 Maja, na targowisku „Mój Rynek”  

w Sandomierzu, na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie 

Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaż. 

Radny Andrzej Anwajler stwierdził, że zakres spraw objętych tymi projektami jest zbyt 

poważny, aby omawiać go „na szybko”. Zaproponował odrzucenie opiniowania tych 

projektów. 
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Pan Sebastian Wieczorek – Prezes SKS „Wisła” poinformował, że Klub „Wisła” jako 

dotychczasowy inkasent Pl. 3-go Maja  wziął pożyczkę w banku, której zabezpieczeniem jest 

umowa zawarta z miastem na pobór opłaty targowej z Pl. 3-go Maja. Mówca wyraził swoje 

zaniepokojenie zamiarem pozbawienia klubu dochodów pochodzących z inkasa. 

Burmistrz Sandomierza poinformował, że „nie miał takiej wiedzy, są to zobowiązania mojego 

poprzednika”. Zawnioskował o wycofanie opiniowania tych projektów uchwał do czasu 

wyjaśnienia tej sprawy. 

Pan Jacek Dybus zapytał, kto jest za wycofaniem opiniowania w/w projektów w związku  

z nowymi okolicznościami przedstawionymi przez władze SKS?   

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 23,24 

Komisja nie wypracowała wniosków. 

Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

 

     Jacek Dybus 

            Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

 

 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 

 

 


