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PROTOKÓŁ NR 4/2/2019 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW 

posiedzenie w dniu 25 lutego 2019 roku 

wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

 

 Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu  

i Finansów. 

Obecni: 

Komisja Budżetu i Finansów liczy 10 (dziesięciu) członków – wszyscy obecni. 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług liczy 13 (trzynastu) członków - obecnych  

11 (jedenastu) radnych. 

Nieobecni: Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Jerzy Żyła. 

W posiedzeniu wzięli udział: 

Mieszkańcy, 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Sandomierza, 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta, 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 

Pani Angelika Kędzierska – Inspektor w Wydziale Nadzoru Komunalnego, 

Pan Jacek Kuliga – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego, 

Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, 

Pan Robert Kurosz – Radny Miasta Sandomierza. 

Ad. 1 

Pani Mariola Stępień powitała obecnych, stwierdziła na podstawie list obecności prawomocność 

obrad obu komisji i otworzyła posiedzenie wspólne komisji. 

Ad. 2 

Pani Mariola Stępień przedstawiła porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2019-2038. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/264/2016 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Sandomierza. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  od właścicieli nieruchomości. 

10. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/262/2016 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których 



 

2 
 

znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

11. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/267/2016 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w  sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

12. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji Budżetu i Finansów: 

- Komenda Powiatowa Policji - pismo w sprawie dofinansowania jednostki, 

- Pan L.G.*) - pismo w sprawie zwolnienia z podatków. 

13. Sprawy różne, wnioski. 

14. Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

Uwag nie wniesiono. 

Pani Mariola Stępień poprosiła Komisje o przyjęcie porządku obrad. Zapytała, kto jest za? 

Komisja Budżetu i Finansów: 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług: 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie (dwóch radnych nie wzięło udziału w głosowaniu) 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

W dziale 80104 zwiększa się plan dochodów  o kwotę 1 438 135,55 zł - w tej kwocie umieszczone są 

środki pochodzące z refundacji kosztów poniesionych na budowę przedszkola w wysokości 

514 259,95 zł. Środki te wpłynęły do budżetu w tym miesiącu i umieszczamy ich w dochodach. 

Niniejszą uchwałą dokonujemy też zwiększenia wydatków w tym dziale w celu zabezpieczenia 

środków na zadanie pn. „Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie 

miasta Sandomierza”. Wkład własny Gminy przy budowie przedszkola wynosi 1 410 528,65 zł. W tej 

kwocie zabezpieczamy środki w wysokości 220 000,00 zł na dodatkowe roboty budowlane 

wynikające z wprowadzonych nowych rozwiązań, których nie zawierała dokumentacja projektowa. 

Projekt zakłada również zwiększenie wydatków w dziale 90015 o kwotę 94 259,95 zł,  w dziale 90095 

o kwotę 200 000,00 zł, tą kwotą podnosimy kapitał zakładowy spółki PGKiM w celu rozbudowy sieci 

kanalizacji między innymi ulic: Zawichojska, Milberta, Panoramiczna, Ożarowska. Wprowadza się 

również zadanie wieloletnie „Modernizacja oświetlenia drogowego” w związku z możliwością 

pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowanych, które będą 

wynosić 4 000 000,00 zł. 

W dyskusji poruszono tematy: 

- możliwości uzyskania odszkodowania za źle przygotowaną dokumentację projektową przedszkola, 

- dotrzymania terminu realizacji zadania, 

- przyjętych zasad w podejmowaniu decyzji o budowie kanalizacji na poszczególnych ulicach, 

- wzrostu kosztów oświetlenia miasta. 

Pan Marcin Marzec powiedział między innymi, że: 

-  z wnioskami co do dochodzenia odszkodowań z tytułu przekroczenia terminu realizacji zadania, czy 

usterek w dokumentacji, należy poczekać do czasu zakończenia inwestycji., 
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- należy zastanowić się nad wprowadzeniem rozwiązań celem uzyskania oszczędności w zużyciu 

energii na oświetlenie miasta w związku ze wzrostem cen energii. 

Przewodnicząca obrad zawnioskowała o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytała, kto 

jest za takim wnioskiem? 

Komisja Budżetu i Finansów: 

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

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług: 

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

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2019-2038. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodnicząca obrad poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytała, kto jest za 

takim wnioskiem? 

Komisja Budżetu i Finansów: 

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

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług: 

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

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.   

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 

Przedmiotowa nieruchomość o pow. 0,0771 ha położona pomiędzy torem PKP a spółką Dossche 

Poland, bez dostępu do drogi publicznej, w mpzp oznaczona jest jako teren pod magazyny, 

działalność rzemieślniczą, usługi.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodnicząca obrad poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytała, kto jest za 

takim wnioskiem? 

Komisja Budżetu i Finansów: 

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

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług: 

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

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Pan Jacek Kuliga poprosił Radnych o zapoznanie się z prezentacją multimedialną, w której Pani 

Angelika Kędzierska przedstawi najważniejsze informacje, które mają wpływ na zaproponowane 

zmiany w poszczególnych projektach uchwał związanych z gospodarka „śmieciową” 

W tym miejscu przedstawiono Prezentację. 

W prezentacji przedstawiono między innymi: 

- podstawę prawną wprowadzenia zmian: Rozporządzenie ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 

2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów; 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za 

korzystanie ze środowiska. 

Zwrócono uwagę na: 
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- wzrost stawek opłat za korzystanie ze środowiska np. za niesegregowane odpady komunalne  

z kwoty 140,00 zł /Mg w 2018 r. do 270,00 zł/Mg w 2020 r. 

- zmiany w cenniku RZZO Jańczyce za odbiór tych odpadów z 230,00 zł/Mg w 2018 r. na 270,00 zł/Mg 

w 2019 r. 

Kalkulacja kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sandomierz: 

- prognoza kosztów odbioru i transportu odpadów wg frakcji, 

- prognoza kosztów zagospodarowania odpadów wg frakcji. 

Prezentacja zawierała także dane o zmianach wprowadzonych w poszczególnych projektów uchwał. 

• w projekcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości dodaje się: 

- § 2 ust. 1 pkt 5 oraz § 2 ust. 2 pkt 5 „odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów”, 

- § 3 ust. 1 a „na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości  

przedsiębiorstwem odbierającym odpady”, 

Budownictwo indywidualne 

- § 4  

pkt 1 a „odpady zmieszane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie”, 

pkt 1 b „odpady biodegradowalne” nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do  

30 listopada, a raz w miesiącu w pozostałe miesiące, 

Budownictwo wielorodzinne 

§ 4 

pkt 2 a „odpady zmieszane – sześć  razy w tygodniu, a siedem razy ze Starego Miasta, 

pkt 2 b „odpady biodegradowalne – nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

pkt 3 c „odpady selektywne zebrane – jeden raz w tygodniu 

Budownictwo wielorodzinne pozostałe 

§ 4 

pkt 3 a „odpady zmieszane nie rzadziej niż raz w tygodniu”, 

pkt 3 b „odpady biodegradowalne -  nie rzadziej niż raz w „tygodniu”, 

pkt 3 c „odpady zebrane selektywne – raz w miesiącu”. 

• W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/264/2016 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Sandomierza: 

§ 6 ust. 9 doprecyzowuje się zapis: „W przypadku zniszczenia, uszkodzenia pojemnika z winy 

właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, lub kradzieży tego pojemnika jego wymiana odbywa się 

na koszt właściciela  nieruchomości”, 

§ 7 ust. 5 dot. odpadów zielonych i resztek organicznych pełne brzmienie „Odpady biodegradowalne 

w tym głownie „zielone” i „resztki z kuchni” w zabudowie jednorodzinnej mogą być gromadzone  

w kompostowniku na terenie nieruchomości”, 

§ 9  

w ust. 1 wpisuje się częstotliwość odbioru analogicznie do poprzedniej uchwały, 

w ust. 6  skreśla się drugie zdanie, 
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w ust. 9 po słowach: „resztki organiczne” skreśla się „powinny być”, wpisuje się „mogą być”; po 

słowach: „zostaną przyjęte”, skreśla się „bezpłatnie”, wpisuje się „nieodpłatnie” po słowach: 

„pozbywają się odpadów zielonych”, skreśla się „odpłatnie na własny koszt”. 

 

• W projekcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi: 

W celu zapewnienia większej przejrzystości zapisów projekt potwierdza wcześniej przyjętą 

metodę, ale oddziela ustalenie wyboru metody od ustalenia stawki opłaty i ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik 

 

• W projekcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  od właścicieli nieruchomości: 

Stawki proponowane od 1 maja 2019 r. 

Nieruchomości zamieszkałe  

11,00 zł/os./mc – odpady selektywne 

22,00 zł/os./mc – odpady nieselektywne 

Nieruchomości niezamieszkałe 

16,50 zł za pojemnik 120 l – odpady selektywne 

33,00 zł za pojemnik 120 l odpady nieselektywne. 

Stawki proponowane od 1 stycznia 2020 r. 

13,00 zł/os./mc – odpady selektywne 

26,00 zł/os./mc – odpady nieselektywne 

Nieruchomości niezamieszkałe 

19,50 zł za pojemnik 120 l – odpady selektywne 

39,00 zł za pojemnik 120 l odpady nieselektywne. 

• W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/262/2016 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 28 kwietnia 2016 r w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku: 

Odpady zbierane w sposób selektywny - 18,00 zł na rok 

Odpady nieselektywne - 35,00 zł na rok. 

• W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/267/2016 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

Wprowadza się zmiany wynikające w zapisów przyjętych w omówionych wcześniej projektach 

uchwał. 

KONIEC POKAZU 

W dyskusji obecni poruszyli tematy: 

Radny Jacek Dybus powiedział, że „nie rozumie, co wzrosło aż o tyle, żeby tak podwyższyć stawki 

opłat”. Zasugerował odłożenie opiniowania projektów uchwał ponieważ „sami powinniśmy ustalić 

stawki według kosztów wynikowych”.  
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Radny Janusz Poński stwierdził, że od 2012 roku nie było w mieście podwyżek w tym zakresie, należy 

spojrzeć na tą kwestię  z perspektywy bilansowania się budżetu miasta i stawki opłat środowiskowych 

z przytoczonych Rozporządzeń. 

Pani Mariola Stępień poprosiła radnych o zwrócenie uwagi na treść projektu uchwały, przypomniała, 

że „jesteśmy w punkcie 6 porządku obrad:  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

w materiałach na sesję mamy ten projekt na str. 8” 

Zapytała, kto z Państwa Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?  

Komisja Budżetu i Finansów: 

Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”  – opinia pozytywna (jeden radny nie wziął 

udziału w głosowaniu). 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług: 

Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”  - opinia pozytywna (dwóch radnych nie 

wzięło udziału w głosowaniu). 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/264/2016 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Sandomierza. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Angelika Kędzierska. 

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Pani Mariola Stępień zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Komisja Budżetu i Finansów: 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”  – opinia pozytywna (dwóch radnych nie 

wzięło udziału w głosowaniu). 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług: 

Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”  - opinia pozytywna (dwóch radnych nie 

wzięło udziału w głosowaniu). 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Komisja zapoznała się z treścią projektu i uzasadnieniem. 

Uwag nie wniesiono. 

Pani Mariola Stępień zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Komisja Budżetu i Finansów: 

Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”  – opinia pozytywna (jeden radny nie 

głosował). 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług: 

Głosowano:  8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”  - opinia pozytywna (trzech radnych nie 

wzięło udziału w głosowaniu). 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  od właścicieli nieruchomości. 

Komisja zapoznała się z propozycją nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
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Nieruchomości zamieszkałe 

Od 1 maja 2019 r. stawki będą wynosić: 

- 11,00 zł /m-c od osoby za odpady zbierane selektywnie 

- 22,00 zł/m-c od osoby za odpady zmieszane 

Od 1 stycznia 2020 r. stawki będą wynosić: 

- 13,00 zł/m-c od osoby za odpady zbierane selektywnie 

- 26,00 zł /m-c od osoby za odpady zmieszane. 

Nieruchomości niezamieszkałe 

Od 1 maja 2019 r. 

- 16,50 zł /m-c za jeden pojemnik 120 l. odpadów segregowanych 

- 33,00 zł/m-c za jeden pojemnik 120 l. odpadów  niesegregowanych 

Od 1 stycznia 2020 r. 

- 19,50 zł/m-c za jeden pojemnik 120 l. odpadów segregowanych 

- 39,00 zł/m-c za jeden pojemnik 120 l. odpadów zmieszanych. 

Dodatkowych wyjaśnień na temat podanych wyżej propozycji udzielił Pan Marcin Marzec. Mówca 

podkreślił, że gospodarka odpadami drożeje przede wszystkim ze względu na wysokie opłaty 

środowiskowe. Gmina musi realizować swoje obowiązki ustawowe i zapewnić nieprzerwany odbiór 

śmieci. Budżet „śmieciowy musi się bilansować”. 

Po dyskusji przystąpiono do glosowania. 

Pani Mariola Stępień zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Komisja Budżetu i Finansów: 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna (jeden radny nie 

głosował). 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług: 

Głosowano:  5 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”  - opinia pozytywna (czterech radnych nie 

wzięło udziału w głosowaniu). 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/262/2016 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 

jedynie przez część roku. 

Komisja zapoznała się ze stawkami opłat. Opłata za odpady zbierane w sposób selektywny wzrastają  

o 7,00 zł, odpady zmieszane o 17,50 zł rocznie. 

Uwag nie wniesiono. 

Pani Mariola Stępień zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Komisja Budżetu i Finansów: 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna (jeden radny nie 

głosował). 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług: 

Głosowano: 5 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” - opinia pozytywna (trzech radnych nie 

wzięło udziału w głosowaniu). 

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/267/2016 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. w  sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków 

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Komisja zapoznała się z treścią projektu uchwały. 

Pan Jacek Kuliga zwrócił uwagę, że w § 1 ust. 2 pkt 1 projektu brakuje tabeli, z zaproponowanymi 

zmianami stawek. Ten błąd wystąpił przy przepisywaniu projektu w legislatorze. W Załączniku  

nr 2 zmienianej uchwały proponuje się stawki: 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z uchwał Rady 

Miasta, za pojemnik przeliczeniowy – pojemnik 120 litrowy – wynosi: 

- przy segregowaniu odpadów 16,50 zł.  

- bez prowadzenia segregowania odpadów 33,00 zł. 

Po dyskusji, uwag nie wniesiono. 

Pani Mariola Stępień zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Komisja Budżetu i Finansów: 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna (jeden radny nie 

głosował). 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług: 

Głosowano: 5 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” - opinia pozytywna (trzech radnych nie 

wzięło udziału w głosowaniu). 

Ad. 12 

Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji Budżetu i Finansów. 

Pani Mariola Stępień odczytała treść pisma Komendy Powiatowej Policji znak: Cr-KR-076/1/19 - 

pismo w sprawie dofinansowania jednostki tj. pokrycia części wydatków na zakup sprzętu, miedzy 

innymi pojazdu służbowego. 

Po dyskusji, w której padły różne opinie co do finansowania Policji przez gminę, nie zajęto stanowiska 

w tym przedmiocie. 

Przewodnicząca obrad odczytała pismo Pana L.G.*), w którym mieszkaniec prosi o zwolnienie  

z podatku części działki, która jest nieużytkiem, ze względu na swoje górzyste położenie  

i znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Pani Barbara Grębowiec przybliżyła Radnym procedurę postępowania w sprawie zwolnienia 

podatnika z opłat. Poinformowała, że w tej sprawie prowadzone jest postępowanie. Mieszkaniec 

został wezwany do przedstawienia dodatkowych dokumentów. Decyzję w tej sprawie podejmie 

Burmistrz. 

Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie. 

 

Ad. 13 

Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad, podziękowała Gościom za udział  

w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie wspólne komisji. 

 

Mariola Stępień –  

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

 

Andrzej Majewski –  

 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
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Protokołowała: Renta Tkacz 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu   

 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


