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Protokół Nr 34/2/2017 

i Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 17 lutego 2017 roku 

Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń– Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni członkowie Komisji Budżetu i Finansów: Mariola Stępień, Robert Kurosz, Andrzej 

Lebida, Marcin Marzec, Wiesława Sabat. 

Nieobecni członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług: Wiesława Sabat, 

Mariola Stępień, Zbigniew Rusak. 

Ad. 1  

Pan Andrzej Gleń stwierdził quorum i otworzył posiedzenie wspólne Komisji. 

Poinformował, że pełny skład obu komisji liczy 16 radnych, obecnych jest 10 radnych. 

Zarówno Komisja Budżetu i Finansów jak i Komisja Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług 

ma wymagane quorum. 

Ad. 2 

Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie następującego porządku obrad:  

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2017 rok. 

(zakup urządzeń dla Skate Parku)   

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2017 rok. 

(zajęcia sportowe karate) 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2017 rok. 

(przebudowa Bulwaru) 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy  Sandomierz  na  lata 2017-2029.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia  czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego  

odprowadzania ścieków na terenie miasta Sandomierza na okres od 01 kwietnia 2017 

roku do 31 marca 2018 roku. 

8. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen  

za przewóz osób, bagażu  i zwierząt środkami komunikacji miejskiej. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualizacji  i przyjęcia do realizacji „Planu 

gospodarki  niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”. 

10. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie desygnowania  przedstawiciela  Gminy 

Sandomierz do udziału  w Zgromadzeniu  Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 

Koprzywianki. 

11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 
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- Agro-Handel Spółka Jawna Marek Lipiec i Jerzy Lipiec z/s w Sandomierzu 

reprezentowana przez Kancelarię Adwokacką Radosław Poros – skarga do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr XXXIV/421/2016 w sprawie 

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za odprowadzanie ścieków 

opadowych (…) 

- Euro – Tour Sport Travel M. I M. Tusznio – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa  

w uchwale Nr XXXIV/421/2016. 

- Wojewoda Świętokrzyski – w zał. pismo mieszkańców Chwałek w sprawie kursu 

autobusu nr 8, 

- Mieszkańcy Rynku 13 do wiad. pismo w sprawie rozliczenia kosztów c.o. 

- Petycja mieszkańców ul. Stara Prochownia i okolic w sprawie położenia nawierzchni 

ulicy, 

- Radny Piotr Chojnacki do wiad. pismo w sprawie odśnieżania ulic, 

- Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 31 stycznia 2017 r. 

12. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

13. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok (zakup 

urządzeń dla Skate Parku). 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawili: 

Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, powiedział 

między innymi o potrzebie zmiany nazwy zadania, z określenia „przebudowa” na „wymiana 

urządzeń”, ponieważ w rzeczywistości będzie to wymiana urządzeń. Użycie sformułowania 

„przebudowa Parku” ma szeroki zakres i wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta – powiedziała, że projekt uchwały wprowadza 

konieczną zmianę klasyfikacji budżetowej. 

Komisja nie wniosła uwag. 

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

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. (zajęcia 

sportowe karate). 

Pani Barbara Grębowiec poinformowała, że niniejszą uchwałą dokonuje się przesunięcia 

środków w planie wydatków z dotacji celowej dla stowarzyszeń na dotację dla jednostek 

spoza sektora finansów publicznych. Przesunięcia dokonuje się w związku z wynikiem 

konkursu na wykonanie zadań z zakresu prowadzenia zajęć karate. 

Komisja nie wniosła uwag. 

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

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

(przebudowa Bulwaru) 



 

3 
 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawili: 

Pani Barbara Grębowiec poinformowała, że środki w wysokości 100 000,00 zł na 

opracowanie dokumentacji projektowej Bulwaru pochodzą z zadania „przebudowa 

nawierzchni ul. Cieśli, Maciejowskiego” 

Pan Krzysztof Kwieciński powiedział, że rozszerzono projektowany teren o dorzecze 

Koprzywianki, stąd większe koszty wykonania opracowania. 

Radny Andrzej Anwajler zaznaczył, że projektowany teren leży w obszarze „Natura 2000”. 

Zapytał, „czy nie jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto”. Wyraził wątpliwości, co do 

wydatkowania publicznych pieniędzy. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omówiony projekt uchwały. Zapytał, kto jest 

za wydaniem opinii pozytywnej? 

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

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Sandomierz  na  lata 2017-2029.  

Komisja bez uwag przyjęła wyjaśnienia Pani Barbary Grębowiec. 

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

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia  czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego  odprowadzania 

ścieków na terenie miasta Sandomierza na okres od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 

2018 roku. 

Komisja wysłuchała Pana Kazimierza Stolarskiego – przedstawiciela PGKiM w Sandomierzu 

Sp. z o.o. 

Mówca podkreślił, że przedsiębiorstwo złożyło wniosek o przedłużenie taryf w terminie 

ustawowym. W związku z tym, że taryfy opłat pozostają na poziomie roku ubiegłego nie ma 

obowiązku przedstawiania kalkulacji. 

W dyskusji radni byli zainteresowaniu informacjami o budowie przyzakładowej oczyszczalni 

ścieków przez Pilkington oraz skutkami finansowymi dla PGKiM – u, w przypadku rezygnacji 

tak poważnego klienta ze świadczonych przez spółkę usług. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał, kto 

jest za tym wnioskiem? 

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

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz 

osób, bagażu  i zwierząt środkami komunikacji miejskiej. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału 

Nadzoru Komunalnego. 

Projekt przewiduje między innymi obniżenie ceny biletu miesięcznego z 70,00 zł na 50,00 zł. 

Wprowadza ofertę biletu „jednodniowego” w wysokości 4,00 zł uprawniającego  

do korzystania z dowolnej liczby przejazdów w danym dniu, na wszystkich liniach miejskich.  
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Radni nie wnieśli uwag do proponowanej zmiany. 

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

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualizacji  i przyjęcia do realizacji „Planu 

gospodarki  niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”. 

Radni zapoznali się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Pan Zenon Smuniewski podkreślił, że jest to aktualizacja obowiązującego dokumentu 

przyjętego przez Radę w sierpniu 2016 r. Potrzeba aktualizacji wynika z faktu, iż wielu 

przedsiębiorców zgłasza zmiany w gospodarce niskoemisyjnej np. Szpital Specjalistyczny 

zgłasza budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 100kW. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 10 

Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie desygnowania  przedstawiciela  Gminy 

Sandomierz do udziału  w Zgromadzeniu  Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 

Koprzywianki. 

Radni zapoznali się z uzasadnieniem do projektu uchwały, w którym desygnuje się Pana 

Andrzeja Bolewskiego - Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza – na przedstawiciela 

Gminy Sandomierz w Zgromadzeniu EZGDK. 

Uwag nie wniesiono. 

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

Ad. 11 

Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

Komisja zapoznała się; 

- z treścią skargi spółki Agro-Handel Spółka Jawna Marek Lipiec i Jerzy Lipiec z/s w 

Sandomierzu złożonej przez Kancelarię Adwokacką Radosław Poros do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Rady Miasta Sandomierza na uchwałę Nr 

XXXIV/421/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za 

odprowadzanie ścieków opadowych (…) 

Komisja przyjęła wyjaśnienia złożone przez Pana Zenona Smuniewskiego. Mówca 

powiedział, że spółka podjęła dopuszczone prawem kroki, w celu unieważnienia 

przedmiotowej uchwały, sprawę rozstrzygnie sąd. W chwili obecnej redagowana jest 

odpowiedź na skargę. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że na tym etapie, komisja przyjmuje do wiadomości 

powyższe informacje. 

Radni nie wnieśli uwag. 

- Euro – Tour Sport Travel M. I M. Tusznio – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa  

w uchwale Nr XXXIV/421/2016. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf za odprowadzanie ścieków opadowych (…) 

Komisja zapoznała się z treścią wezwania i nie wniosła uwag. 
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- Wojewoda Świętokrzyski – w zał. pismo mieszkańców Chwałek w sprawie przedłużenia 

kursu autobusu nr 8. 

Komisja zapoznała się z treścią pisma. 

Pan Zenon Smuniewski powiedział między innymi, że operator – PGKiM w Sandomierzu -  

świadczący usługi przewozowe skorzystał z unijnego dofinansowania, co ogranicza zasięg 

jego działalność do granic administracyjnych miasta, pod groźbą utraty tej dotacji. 

Radni przyjęli informację. 

- Mieszkańcy Rynku 13 do wiad. pismo w sprawie rozliczenia kosztów c.o.  

Komisja przyjęła do wiadomości powyższe pismo oraz odpowiedź udzieloną przez PEC 

pismem znak: PEC/TE/18/02/2017. 

- Petycja mieszkańców ul. Stara Prochownia i okolic w sprawie położenia nawierzchni 

ulicy. 

Komisja przyjęła do wiadomości powyższą petycję. Radni zauważyli, że ulice przyległe  

do ul. Stara Prochownia powinny być objęte kompleksowym remontem, polegającym  

na położeniu kanalizacji, budowie oświetlenia i chodników. 

- Uchwała Nr 16/I/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Kielcach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty 

długu Miasta Sandomierza (opinia pozytywna). 

Ad. 12 

Komisja wysłuchała informacji o przebiegu prac związanych z wykonaniem inwestycji 

miejskich, których udzielił Pan Krzysztof Kwieciński. 

Mówca powiedział między innymi o ogłoszonych przetargach na przebudowę placu 3-go 

Maja, oraz na wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic. Przygotowywane  

są dokumentacje na następujące inwestycje:  

- przebudowa Bulwaru,  

- wymiana urządzeń Skate Parku,  

- budowę placu zabaw przy ul. Wielowiejskiej,  

- przeprowadzenie audytu energetycznego Szkół Podstawowych Nr 1 i 4,  

- zaprojektowanie przebudowy Domu Kultury przy ul. Portowej,  

- budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Armii Krajowej. 

Radny Andrzej Anwajler zapytał, czy budowa wspomnianego ronda będzie 

współfinansowana przez Powiat Sandomierski. 

Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego powiedział, że najprawdopodobniej będą  

to środki z tzw. „schetynówek”. 

Komisja nie opracowała wniosków. 

Ad. 13 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji 

Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

Sylwester Łatka – Wiceprzewodniczący Komisji gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 


