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Protokół Nr  34/9/2009 
 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług                               

w dniu 26 czerwca 2009 roku 
 
 
Godzina rozpoczęcia – 14,00 
Godzina zakończenia – 16,10 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni - jak załączona lista obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu). 
 
 Ad. 1  
 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Pan Andrzej 
Bolewski stwierdził prawomocność obrad oraz otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 

Pan Andrzej Bolewski Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług przedstawił następujący porządek obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmian w budŜecie  miasta na 2009 rok (punkt 9 w porządku obrad   
      XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza), 
b) zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok (punkt 10  
     w porządku obrad XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza), 
c) zmian w budŜecie  miasta na 2009 rok (punkt 11 w porządku obrad XXXVII  
     sesji Rady Miasta Sandomierza), 
d) zmian w budŜecie  miasta na 2009 rok (punkt 13 w porządku obrad XXXVII  
      sesji Rady Miasta Sandomierza), 
e) zmieniający uchwałę Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia  
     2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty  
     targowej, 
f) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta  
    Sandomierza na lata 2009 – 2032”, 
g) przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz”. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 
Wniosek  
Pan Andrzej Bolewski - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług Komisja zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Komisji  
w  punkcie 3. Opiniowanie projektów uchwał następującego podpunktu - przejęcie 
nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Sandomierz w drodze komunalizacji. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie głosowała. 
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Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług poddał pod głosowanie projekt porządku obrad wraz z poprawką 
Komisji. 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Sandomierz w drodze   
     komunalizacji, 
b) zmian w budŜecie  miasta na 2009 rok (punkt 9 w porządku obrad  XXXVII sesji   
     Rady Miasta Sandomierza), 
c) zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok (punkt 10  
     w porządku obrad XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza), 
d) zmian w budŜecie  miasta na 2009 rok (punkt 11 w porządku obrad XXXVII  
     sesji Rady Miasta Sandomierza), 
e) zmian w budŜecie  miasta na 2009 rok (punkt 13 w porządku obrad XXXVII  
      sesji Rady Miasta Sandomierza), 
f) zmieniający uchwałę Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia  
     2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty   
     targowej, 
g) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta   
      Sandomierza na lata 2009 – 2032”, 
h) przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz”. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad.  

Przyjęty porządek obrad: 9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących”,  
0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie głosowała. 
 
Ad. 3 
a) 

Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa 
na rzecz Gminy Sandomierz w drodze komunalizacji wraz z uzasadnieniem. 
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
poinformowała członków Komisji, Ŝe: 
- Nieruchomość połoŜona przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, oznaczona działką  
   nr 56/35 o powierzchni 0.0263 ha, stanowi własność Skarbu Państwa. 
- Do dnia 31 grudnia 2008 roku działka była w zarządzie Tarnowskich Okręgowych  
   Zakładów Gazownictwa Przedsiębiorstwa Państwowego w Tarnowie.  
   Ostateczną decyzją Starosty Sandomierskiego z dnia 19.02.2009 roku znak:  
   GN.II.7013/8/2008 zarząd ten został wygaszony. 
- Działka ta faktycznie zajęta została pod drogę – ul. Polskiej Organizacji Wojskowej  
   zaliczoną Uchwałą Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 grudnia 2001 roku  
  Nr XLVI/344/2001 do kategorii dróg gminnych. 
- Nieruchomość związana jest z realizacją zadań własnych Gminy Sandomierz,  
    określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 – dróg, ulic, placów i organizacji ruchu drogowego,  
    jest zatem podstawa do występowania o jej komunalizację na rzecz Gminy  
    Sandomierz. 
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Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
Jedna osoba nie głosowała. 
 
b) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budŜecie  
miasta na 2009 rok. 

Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień 
udzielił: Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza. 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
- w § 1 – zmniejsza się wydatki budŜetowe 
  Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 630 000,00 zł 
  Dz. Transport Rozdz. Drogi publiczne gminne, § Wydatki inwestycyjne 
  Zmniejszenie wydatków w § 6050 spowodowane jest rozstrzygnięciem przetargu na realizację    
 zadania„ Budowa ul. Obrońców Westerplatte i Frankowskiego” w niŜszej kwocie niŜ była    
  zabezpieczona w budŜecie na rok 2009. 
 
- w § 2 – zwiększa się wydatki budŜetowe 
  Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 o kwotę 600 000,00 zł 
  Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § wydatki inwestycyjne 
  Budynek socjalny – w roku 2009 zostały przeprowadzone kontrole budynków   
  komunalnych będących w zasobach Gminy Sandomierz. W wyniku kontroli został   
  wyłączony z uŜytkowania budynek komunalny przy ul. Portowej 13 i Staromiejskiej 1.   
  W związku z tym zachodzi pilna potrzeba budowy budynku socjalnego. Przewidywana   
  w budŜecie kwota500.000 zł jest za mała, dlatego zwiększa się wydatki w tym dziale  
  o 600.000zł. Planowana jest budowa budynku socjalnego o 32 mieszkaniach. 
 
 Dz. 800 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 30 000,00 zł 
 Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowej wydatki inwestycyjne 
 Budowa boiska „Orlik” – kwota 30.000 w 2009 r przeznaczona jest na wykonanie   
 projektu boiska „Orlik”. Zgodnie z zasadami przyznania dotacji na boiska „Orlik”   
 naleŜy posiadać na dzień składania wniosku pełną dokumentację techniczną wraz  
 z pozwoleniem na budowę. Termin składania wniosków – początek 2010 r.  
Aby moŜna było ubiegać się o dofinansowanie w/w boiska w 2010r – naleŜy 
przygotować niezbędną dokumentację. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
negatywnie - 3 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 7 głosów „przeciwnych”.  
 
c) 

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawił projekt 
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia w budŜecie  miasta na 2009 
rok wraz z uzasadnieniem. 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
- Zmiany w załączniku 3 spowodowane są oszczędnościami na zadaniu „Budowa  
   ul. Obrońców Westerplatte i Frankowskiego” w kwocie 840 000,00 zł. 
- Środki te zostały przeniesione na zadania pod nazwą „ Budynek socjalny” w kwocie 
    600 000,00 zł, na zadanie „ Budowa ul. Kochanowskiego” w kwocie 10 000,00 zł,  
    na zadanie„ Budowa boiska Orlik” w kwocie 30 000,00 zł oraz kwota 200 000,00 zł     
    na uporządkowanie Placu Jana Pawła II przeniesiona Zarządzeniem Burmistrza  
    Miasta Sandomierza. 
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Pan Władysław Teter zgłosił wniosek aby kwotę 200 000,00 zł (środki zaoszczędzone 
na zadaniu „Budowa ul. Obrońców Westerplatte i Frankowskiego”) przeznaczyć  
na rozpoczęcie budowy kanalizacji na Osiedlu Kamień Plebański. 
 
Pan Andrzej Gleń oraz Pan Maciej Skorupa  zgłosili wnioski o: 
- zamknięcie dyskusji w powyŜszej sprawie, 
 - podanie pod głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. 

 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.  
Wynik głosowania: 3 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 7 głosów 

„przeciwnych”. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia  
w budŜecie  miasta na 2009 rok został zaopiniowany negatywnie. 
 
Dalszą część posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  
prowadził Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji. 
 
d) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budŜecie  
miasta na 2009 rok. 

Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień 
udzielił: Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie - 9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
Jedna osoba nie głosowała. 
 
e) 

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawił projekt 
uchwały zmian w budŜecie  miasta na 2009 rok wraz z uzasadnieniem. 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
- w § 1 – Zwiększa się dochody budŜetowe 
  Dz. 900 rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 32 600,00 zł 
  Dz. Gospodarka komunalna, Rozdz. Oświetlenie ulic, § Wpływy z innych dochodów 
  Są to wpływy z odszkodowań za uszkodzone słupy oświetleniowe 
  Dz. 900 rozdz.90095 § 0970 o kwotę 77 862,18 zł 
  Dz. Gospodarka komunalna, Rozdz. Pozostała działalność,§ Wpływy z innych dochodów 
  Są to wpływy ze zlikwidowanego Zakładu Oczyszczania Ścieków 
- w § 2 – Zwiększa się wydatki budŜetowe 
  Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 32 600,00 zł 
  Dz. Gospodarka komunalna, Rozdz. Oświetlenie ulic, § zakup energii 
  Zwiększenie wydatków wynika z konieczności remontu uszkodzonych słupów   
  oświetleniowych. 
  Dz. 900 rozdz.90095 § 4300 o kwotę 77 862,18 zł 
  Dz. Gospodarka komunalna, Rozdz. Pozostała działalność,§ Zakup usług pozostałych 
  Zwiększenie wydatków wynika z potrzeby zainwestowania w poprawę stanu środowiska 
  naturalnego, poprzez działania proekologiczne mające na celu zmniejszenie oddziaływania na    
  środowisko w tym emisji CO2. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie - 9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
Jedna osoba nie głosowała. 
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f) 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza przedstawił 

projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych 
dziennych stawek opłaty targowej wraz z uzasadnieniem. 
 
Komisja proponuje dopisać w uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały,  
Ŝe przeniesienie handlu z Rynku Starego Miasta na Mały Rynek zwiększy estetykę tego 
miejsca. 
 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 9 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie głosowała. 
 
g) 

Projekt uchwały w sprawie przyj ęcia „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2009 – 2032” 
przedstawiła Pani Daria Mirowska – Referent w Wydziale Nadzoru Komunalnego  
wraz z uzasadnieniem. 
 

Pani Daria Mirowska – Referent w Wydziale Nadzoru Komunalnego 
poinformowała członków Komisji, Ŝe: 
- W dniu 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu  
     i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który zakłada  
     usunięcie azbestu z terytorium Polski do 2032 roku.  
- W celu realizacji zadań zawartych w ww. programie został opracowany program   
    usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza.  
- Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza  
    przedstawia przede wszystkim cele, zadania oraz regulacje prawne jakie są nałoŜone    
    na miasto, zawiera stan wyrobów zawierających azbest na terenie miasta, określa    
    harmonogram realizacji programu oraz sposób finansowania usuwania wyrobów   
    zawierających azbest. 
- Środki na usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta  
   Sandomierza zostały zapewnione w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska  
    i Gospodarki Wodnej. 
- o erracie do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta    
   Sandomierza.  
  W rozdziale 7: Harmonogram rzeczowy realizacji programu str. 21  
  punkt 1. Opracowanie Zarządzenia Burmistrza miasta Sandomierza w sprawie    
  przyjęcia regulaminu pomocy mieszkańcom miasta wyrobów zawierających azbest -   
  okres realizacji jest II kwartał 2009 a winno być III kwartał 2009 r. 
 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie (9 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie głosowała).  
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h) 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przyj ęcia aktualizacji „Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz”. 

Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień 
udzieliła: Pani Daria Mirowska – Referent w Wydziale Nadzoru Komunalnego. 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
- W związku z koniecznością realizacji polityki ekologicznej, w dniu 13 października  
   2004 roku została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony   
   Środowiska Gminy Sandomierz. 
- Program ten określa stan środowiska, cele i priorytety ekologiczne, rodzaj  
     i harmonogram działań proekologicznych, instrumenty finansowe oraz mechanizmy  
     prawno – ekonomiczne słuŜące osiągnięciu zamierzonych celów. 
- Informacje zawarte w w/w. programie wymagają zmian ze względu na konieczność  
  aktualizacji danych o stanie środowiska i zasobów naturalnych, standardów jakości    
  środowiska, harmonogramu rzeczowo – finansowego, źródeł finansowania oraz    
  najwaŜniejszych kierunków ochrony środowiska w gminie Sandomierz. 
- W związku z powyŜszym zachodzi potrzeba podjęcia stosownej uchwały. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie –  (9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  0 głosów 
„przeciwnych”).  
 
 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się z treścią pism w których: 
 

• Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza odpowiada na wniosek Pana 
Andrzeja Bolewskiego – Radny Miasta Sandomierza w sprawie przeznaczenia 
terenu przy ul. Zarzekowice (po byłych „lusterkach”) pod budowę bloków 
socjalnych. 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza prosi o wyraŜenie opinii  

w sprawie zamiany gruntów w sposób zaproponowany przez Panią ElŜbietę 
Filipczak – Zioło we wniosku z dnia 20.05.2009 roku (zamiana działek 1002/2, 
której właścicielką jest Pani Filipczak - Zioło na działkę 995/5 -  własność 
Miasta Sandomierz). 
Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług  poddał pod głosowanie sprawę zamiany gruntów 
tj. zamiana działki 1002/2, której właścicielką jest Pani Filipczak - Zioło na 
działkę 995/5 -  własność Miasta Sandomierz. 

           Wynik głosowania: 4 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, 3 głosy „przeciw”. 
            Jedna osoba nie głosowała. Opinia pozytywna. 
 
Ad. 5 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
- przeznaczenie środków (np. kwoty 30 tys). na dokończenie prac w Skate Parku przy   
   ul. Baczyńskiego w Sandomierzu, 
- uzupełnienie zapadlisk w asfalcie przy ul. Słowackiego i śółkiewskiego, 
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- zamontowanie dwóch progów zwalniających na ul. Kochanowskiego, 
- uzupełnienie zapadliska w asfalcie na skrzyŜowaniu ulic:  ulicy Słowackiego i ulicy 
   T. Króla 1, 
- wytyczenie drogi miejskiej na ul. Krucza – boczna (obecnie jest to droga prywatna), 
- zlikwidowanie nielegalnego wysypiska odpadów, które znajduje się przy ogrodzeniu  
   Cmentarza Komunalnego od strony północno-wschodniej ( teren przylegający  
   do Cmentarza Komunalnego) 
- zlikwidowanie nielegalnego wysypiska odpadów przy ul. Jaśminowej, 
- sprawdzenie czy właściciel działki naroŜnej przy skrzyŜowaniu ul.  15 – go Sierpnia  
   i ul. Wiejskiej  miał zezwolenie na: przebudowę  chodnika (został podwyŜszony ciąg  
   pieszy) oraz na podwyŜszenie wjazdów z dwóch stron w/w ulic. 
  JeŜeli w/w prace zostały wykonane bez zezwolenia to Komisja prosi aby chodnik przy    
  w/w skrzyŜowaniu został przywrócony do stanu pierwotnego. 
- zwiększenie środków na realizację zadania budowa parkingu przy ul. Króla 6 i 8  
   ( np. zmniejszyć środki z zadania pod nazwą „ Budynek socjalny” o 30 000,00 zł), 
- o ustawienie znaków drogowych w pionie w prawobrzeŜnej i lewobrzeŜnej części   
   Sandomierza. 
 
Ad. 6 
 Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął 
posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
 
 
 
 
                                                                     Andrzej Bolewski 
                                                              Przewodniczący Komisji 
                                                 Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Jacek Dybus 
                                                     Zastępca Przewodniczącego Komisji 
                                                 Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
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