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Protokół Nr 36/8/2013 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 28 listopada 2013 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług.  

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

 

Ad. 1 

 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji, stwierdził na podstawie listy obecności 

prawomocność obrad Komisji i otworzył posiedzenie.  

 

Ad. 2 

 Przewodniczący komisji poprosił o przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania 

psów. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 

lat w trybie przetargowym budynku położonego w Sandomierzu przy ul. 

Przemysłowej działka nr ewid. 1352/28. 

5. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2014 rok w działach: 

 600 – Transport i łączność 

 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

 710 – Działalność usługowa 

 900 – Gospodarka komunalna 

6. Wnioski Komisji 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5”za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania 

psów. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec – Naczelnik 

Wydziału Finansowego. 

W dyskusji poruszono tematy; 

- dlaczego w zakres pracy inkasenta (zakładanie ewidencji psów) zaangażowana jest Straż 

Miejska, 

- jakie są koszty wprowadzenia podatku i spodziewany efekt finansowy, 

- zasadności wprowadzenia czipowania zwierząt, 

Radny Maciej Stępień zgłosił wniosek: 

Właściciele psów, którzy dokonają czipowania zwierzęcia są zwolnieni z podatku na okres 

1 roku. Uzasadnieniem tego wniosku jest odciążenie miasta z akcji czipowania  

i usprawnienie procesu  ewidencjonowania zwierząt. 

Po dyskusji sprecyzowano wniosek: 

W § 3 ust. 1 pkt a na końcu zdania dopisać: „w roku w którym dokonano czipowania” 

Przewodniczący Komisji poprosił o przyjęcie tego wniosku. Zapytał kto jest za? 
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Głosowano: 3 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek został przyjęty. 

Pan Zbigniew Rusak poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 

uchwały wraz z przyjętą poprawką . 

Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat  

w trybie przetargowym budynku położonego w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 

działka nr ewid. 1352/28. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę na potrzebę wykonania projektu zagospodarowania 

placu targowego (wizualizacja). 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. 

Przewodniczący Komisji poprosił o przyjęcie omówionego projektu uchwały. 

Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 5 

Komisja przystąpiła do omawiania projektu budżetu miasta na 2014 rok wraz  

z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2014-2026. 

Omówiono poszczególne działy w części dochodowej. Szczegółowych informacji udzielił 

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Przewodniczący Komisji poprosił o przyjęcie dochodów w dziale 600 – Transport  

i łączność 

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

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

Dział 710 – Działalność usługowa. 

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

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

Radni przedyskutowali część wydatkową poszczególnych działów i przystąpiono do 

głosowania. 

Przewodniczący poprosił o pozytywną opinię dla wydatków w dziale 600 

Głosowano: 3 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Dział 700 

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

Dział 710 

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

Dział 900 

Głosowano: 3 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Pan Zbigniew Rusak poprosił o pozytywne zaopiniowanie całości budżetu po stronie 

dochodów. 

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

Pan Zbigniew Rusak poprosił o pozytywne zaopiniowanie całości budżetu po stronie 

wydatków. 

Głosowano: 2 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
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Pan Zbigniew Rusak poinformował, że powyższą opinię przedstawi Komisji Budżetu  

i Finansów. 

 

Ad. 6 

Spray różne. 

Radny Andrzej Gleń przedstawił wniosek formalny o włączenie ul. Harcerskiej do 

kategorii pierwszej kolejności odśnieżania. 

Pan Zbigniew Rusak poprosił o przyjęcie powyższego wniosku. 

Głosowano: 2 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – wniosek nie uzyskał 

wymaganej większości. 

Komisja zapoznała się z pismem znak: G.6825.06.2013 z dnia 06.11.2013 r. – odpowiedź 

na wniosek radnych w sprawie wystąpienia o  komunalizację mienia Skarbu Państwa. 

Komisja zapoznała się z pismami: 

- Pani M. Z.*) oraz Pana J. W.*) w sprawie zamknięcia zakładu Prima – Bud przy ul. Błonie 

ze względu na uciążliwy hałas. Z dokumentów przedstawionych przez Wydział Nadzoru 

Komunalnego Urzędu Miasta wynika, że zwrócono się do odpowiednich instytucji w celu 

dokonania kontroli poziomu hałasu na tym terenie. 

 

Ad. 7 

Pan Zbigniew Rusak stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

 

Zbigniew Rusak   

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 
1198 ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
 


