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Protokół Nr 58/12/2018 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 21 sierpnia 2018 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler – Wiceprzewodniczący Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Sylwester Łatka, Agnieszka Frańczak-Szczepanek. 

Ad. 1 

Pan Andrzej Anwajler przywitał obecnych, stwierdził quorum i otworzył posiedzenie 

Komisji. 

Ad. 2 

Pan Andrzej Anwajler przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok. 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok. 

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2018 rok. 

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

Sandomierz na lata  2018-2038. 

13.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki  opłat za korzystanie  przez 

operatora  i przewoźników z przystanków  komunikacyjnych znajdujących się  na terenie Gminy  

Sandomierz. 

14. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 

15. Sprawy różne, wnioski. 

16. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem – kwotę 6 500 zł z nadwyżki pochodzącej z budowy 

oświetlenia ulicy Holowniczej przenosi się na budowę oświetlenia ulicy 15-go Sierpnia. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Jacek Dybus powiedział, że jest to słuszne posunięcie, jeśli zostają środki, to należy je 

wykorzystać na innej ulicy. 

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że w trakcie roku mogą występować różne nadwyżki  

i niedobory, należy je wykorzystywać zgodnie z planem remontów, nie mogą to być 

przypadkowe zadania. 
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Pan Andrzej Anwajler poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał, kto jest za 

wydaniem opinii pozytywnej? 

 

Głosowano: 1 „za”, 3 „przeciw” 2 „wstrzymujące się’ (jeden radny nie brał udziału  

w głosowaniu) – opinia negatywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta. 

Przenosi się środki w wysokości 12 000,00 zł z zadania: budowa ulic Cieśli i Maciejowskiego, 

na budowę oświetlenia ulicy Jabłoniowej. 

W dyskusji wzięli udział radni: 

Radny Jacek Dybus jest zdania, że należy zgodzić się z propozycją Burmistrza. 

Radny Andrzej Anwajler powiedział, że w pierwszej kolejności powinno się wykonywać zadania 

zaplanowane na 2018 rok. Budowę oświetlenia tej ulicy można zaplanować na rok przyszły. 

Pan Andrzej Anwajler poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał, kto jest za 

wydaniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 1 „za”, 3 „przeciw” 2 „wstrzymujące się” – opinia negatywna. 

 (Radny P. Majewski opuścił salę obrad, obecnych 6 (sześciu) radnych) 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Pani Barbara Grębowiec przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

Środki pochodzące z budowy ulic Cieśli i Maciejowskiego w wysokości 19 000,00 zł przenosi 

się na budowę oświetlenia ulicy A. Knothego. 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący obrad poprosił o głosowanie. Zapytał, kto jest 

za wydaniem opinii pozytywnej do tego projektu? 

Głosowano: 1 „za”, 4 „przeciw” 1 „wstrzymujące się” – opinia negatywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Dochody w wysokości 55 000,00 zł pochodzące z najmu nieruchomości stanowiących własność 

gminy przeznacza się na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i inne pilne zadania 

np. rozbiórka budynku przy ul. Struga. 

W dyskusji wzięli udział; 

Radny Jacek Dybus zapytał „dlaczego miasto dokłada do wspólnot mieszkaniowych”  

Pani Barbara Grębowiec wyjaśniła, że miasto posiada swoje udziały we wspólnotach  

i zgodnie z tymi udziałami przeznacza środki na fundusz remontowy. 

Radny Andrzej Anwajler zapytał, dlaczego ujęto w tej kwocie wykonanie docieplenia kamienicy 

Rynek 28, skoro jest to zadanie ujęte do realizacji w programie „Rewitalizacji?” 

Obecna na posiedzeniu Mieszkanka Sandomierza powiedziała, że należy wykorzystać te środki 

na rozpoczęte i niedokończone remonty np. w budynku Rynek 6. 
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Pan Andrzej Anwajler poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał, kto jest za 

wydaniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 4 „za”, 1 „przeciw” 1 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Pani Barbara Grębowiec powiedziała między innymi, że przenosi się realizację zadania – 

remont parteru Ratusza – na rok 2019, a środki w wysokości 74 572,27 zł przeznacza się na 

realizację projektu „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru 

autobusowego”. 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Zbigniew Rusak powiedział, że „podjęcie decyzji o przystąpieniu miasta do projektu 

wymagającego ogromnych nakładów własnych jest pogrążeniem przyszłych budżetów”. 

Zapytał, „czy ktoś wie, o jakim zakupie jest mowa”? 

Radny Marcin Marzec powiedział między innymi, że „miasto ma w tej chwili ogromne 

zadłużenie a przystąpienie do programu powiększy znacznie ten dług (…). Burmistrz następnej 

kadencji będzie miał wielki problem”. 

Pan Andrzej Anwajler poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał, kto jest za 

wydaniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 4 „za”, 1 „przeciw” 1 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Pani Barbara Grębowiec przedstawiła uzasadnienie. 

Środki w wysokości 60 000,00 zł zabezpieczone na remont parteru Ratusza przenosi się na 

pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska treningowego 

przy ulicy Działkowców w Sandomierzu. 

W dyskusji zabrali głos: 

Radny Andrzej Gleń uważa, że należy przemyśleć ten wydatek, „może udałoby się zrobić takie 

boisko bez ponoszenia kosztów na projekt”. 

Radny Marcin Marzec zapytał, czy wybrana lokalizacja jest zgodna z MPZP. 

Radny Zbigniew Rusak powiedział, że należy wykorzystać boisko przy szkole w Mokoszynie  

i nie generować wydatków. 

Pan Andrzej Anwajler poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał, kto jest za 

wydaniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 1 „za”, 3 „przeciw” 2 „wstrzymujące się” – opinia negatywna. 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

(Radny Jacek Dybus opuścił salę obrad, obecnych 5 (pięciu) radnych) 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Mówczyni powiedziała między innymi, że miasto złożyło wniosek w ramach RPO Woj. 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki 
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Odpadów Komunalnych. Wymaganym dokumentem przy składaniu wniosku jest 

zabezpieczenie środków własnych w wysokości 750 000,00 zł. 

W dyskusji zabrali głos: 

- Radny Andrzej Anwajler zapytał, czy miasto ma podpisaną umowę na odbiór śmieci i jakie 

ponosi koszty? 

Pani Angelika Kędzierska – Zastępca Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego – 

odpowiedziała, że umowa jest podpisana z PGKiM do końca 2019 roku. Jest to 270 000,00 zł 

miesięcznie za całość usługi, nie tylko za prowadzenie punktu. 

Radny Andrzej Gleń zapytał, jakie będą skutki nie podjęcia tej uchwały? 

Radny Zbigniew Rusak zapytał, jaki będzie koszt budowy PSZOK? 

Pani Barbara Grębowiec powiedziała, że wnioskujemy o 2 445 000,00 zł, ale należy wziąć pod 

uwagę wynik przetargu. 

Pan Andrzej Anwajler poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał, kto jest za 

wydaniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 3 „za”, 2 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna,  (Radna W. Sabat 

wyłączyła się z głosowania). 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Pani Barbara Grębowiec przedstawiła II wersję uzasadnienia, powiedziała między innymi: 

- zmniejsza się dochody budżetowe w 2018 roku w dziale 900 o kwotę 865 576,27 zł, zmniejsza 

się również wydatki o kwotę 1 774 285,78 zł. Z uwagi na aktualizację kosztorysów 

inwestorskich oraz zmianę harmonogramów robót, zachodzi konieczność przesunięcia części 

zabezpieczonych środków z 2018 roku na 2019 rok. W 2019 roku zwiększa się wydatki  

o kwotę 5 232 239,61 zł oraz w 2021 roku o kwotę 50 305,57 zł. Zmiany dotyczą zadań 

realizowanych w ramach  projektu „Rewitalizacji”. 

W długiej i burzliwej dyskusji radni zwrócili uwagę między innymi na dalekosiężne 

konsekwencje podjęcia decyzji o przystąpieniu do programu „Rewitalizacji”. 

Pan Andrzej Anwajler poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał, kto jest za 

wydaniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 1 „za”, 2 „przeciw” 3 „wstrzymujące się” – opinia negatywna. 

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

W związku z przygotowywaniem projektu uchwały w sprawie zawarcia 10-letniej umowy 

dzierżawy gruntu z PGKiM pod budowę PSZOK, dokonuje się zmian w Załączniku nr 3 - Limity 

wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowanych do poniesienia w 2018 roku. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Pan Andrzej Anwajler zapytał, kto jest za wydaniem opinii pozytywnej do projektu uchwały? 

Głosowano: 4 „za”, 2 „przeciw” 0 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 
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Ad. 12 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata  2018-2038. 

Pani Barbara Grębowiec poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały  

z poprawionym uzasadnieniem, które będzie przygotowane na najbliższa sesję. 

Pan Andrzej Anwajler zapytał, kto jest za wydaniem opinii pozytywnej do projektu uchwały? 

Głosowano: 0 „za”, 5 „przeciw” 1 „wstrzymujący się” – opinia negatywna. 

Ad. 13 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez 

operatora  i przewoźników z przystanków komunikacyjnych znajdujących się na terenie Gminy  

Sandomierz. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Projekt zakłada zróżnicowanie opłaty za każde zatrzymanie na przystanku w zależności od  

liczby miejsc siedzących. Stawki wynoszą: 0,04 zł dla pojazdów z liczbą miejsc nie większą, niż 

23 i 0,05 zł z liczbą miejsc wyższą niż 23. 

Pan Andrzej Anwajler zapytał, kto jest za wydaniem opinii pozytywnej do projektu uchwały? 

Głosowano: 5 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. (Radna W. Sabat 

wyłączyła się z głosowania) 

Ad. 14 

Pan Andrzej Anwajler poprosił radnych o wyrażenie zgody na przeniesienie na następne 

posiedzenie punktu – rozpatrzenie pism skierowanych do komisji, w tym celu zwołane będzie 

specjalne posiedzenie komisji. 

Radni – jednomyślnie – wyrazili zgodę. 

Ad. 15 

Uwag nie zgłoszono. 

Ad. 16 

Pan Andrzej Anwajler stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

       Andrzej Anwajler  

   Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

 

 

 

 

 

Protokołowała Renata Tkacz – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 

 


