
 

Protokół Nr 28/14/2020 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

z dnia 25 listopada 2020 roku 

 

 

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00 

Godz. zakończenia obrad: 16:30 

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług odbyło się w ramach wideokonferencji 

z uwagi na stan pandemii związany z rozprzestrzenianiem się COVID – 19.    

 

Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Radni nieobecni: Piotr Chojnacki. 

Radni spóźnieni: Jacek Dybus, Sylwester Łatka, Krzysztof Szatan. 

 

Zaproszeni goście:  

1. Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza; 

2. Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierz; 

3. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  

w Sandomierzu; 

4. Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego 

w Sandomierzu; 

 

Ad. 1  

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu 

jest 8 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.   

 

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak 

niżej: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum; 

2. Przyjęcie porządku obrad; 

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych oraz opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych; 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/659/2017 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o. o. zadań własnych Gminy Sandomierz w zakresie: 

zimowego utrzymania dróg i chodników, utrzymania czystości i porządku, utrzymania 

gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz utrzymania zieleni miejskiej  

i zadrzewień.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok 

w działach: 

a) Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę 

b) Dział - 600 – Transport i łączność; 

c) Dział - 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 

d) Dział - 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71035 – Cmentarze; 

e) Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

8. Sprawy różne, wnioski komisji. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

Następnie Andrzej Majewski przewodniczący komisji poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag, co 

do przedstawionego projektu porządku obrad.  

 

Uwag nie było. 

 

Następnie poddał pod głosowanie projekt porządku obrad. 

Wynik głosowania: 

„za” – 8; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad. 

 

Ad. 3  

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji otworzył dyskusję w tym punkcie porządku 

obrad. 

 

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  

w Sandomierzu powiedział, że przedstawiony projekt uchwały jest pokłosiem uchwał dot. 

gospodarowania odpadami komunalnymi przyjętymi w połowie października bieżącego roku. Projekt 

uchwały zakłada nowe wzory deklaracji śmieciowych. Zawarte są dwa wzory dla mieszkańców, 

którzy będą mieć naliczane opłaty na podstawie ilości zużycia wody i od mieszkańca. Projekt uchwały 

zakłada, że mieszkańcy naliczani od ilości zużycia wody składają deklarację do 31 stycznia 2021 roku. 

Z kolei mieszkańcy budynków jednorodzinnych składają deklarację w przypadku korzystania  

z kompostownika oraz w sytuacji, kiedy zmieni się liczba osób w gospodarstwie. 

 

Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług podłączyli się radni Sylwester 

Łatka i Jacek Dybus. Komisja obraduje w licznie 10 członków. 

Radny Janusz Poński zapytał, jak wyglądają przygotowania do wdrożenia nowego systemu? 
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Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  

w Sandomierzu powiedziała, że aktualnie wydział wysyła zawiadomienia do mieszkańców miasta 

dot. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto trwają rozmowy z Zakładem 

Wodociągowym.  

 

Radny Andrzej Bolewski zapytał, czy zakończył się już przetarg w sprawie gospodarowania 

odpadami komunalnymi? 

 

Radny Jacek Dybus zapytał, dlaczego teraz przedstawiane są kolejne projekty uchwał dot. 

gospodarowania odpadami? 

 

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  

w Sandomierzu powiedziała, że urząd prowadzi rozmowy z Zakładem Wodociągowym dot. ilości 

sprzedanej wody, gdyż system zakłada, że część mieszkańców będzie rozliczana od ilości zużycia 

wody. Dodała, że o kolejnych projektach uchwał była mowa przy uchwalaniu poprzednich uchwał 

mówiących o gospodarowaniu odpadami.  

 

Radny Marek Strugała zapytał, kto pokryje różnicę między ilością zużytej wody między ujęciem 

wody w Romanówce a wodomierzem w budynku mieszkalnym.  

 

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  

w Sandomierzu powiedziała, że z punktu widzenia naliczania opłat za wywóz śmieci będzie brane 

pod uwagę jedynie stan licznika wodomierza przy budynku mieszkalnym.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

 

W związku z powyższym radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał pod 

głosowanie projekt uchwał. 

Wynik głosowania: 

„za” – 6; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 4. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje projekt 

uchwały pozytywnie.  

Ad. 4 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji otworzył dyskusję w tym punkcie porządku 

obrad. 

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  

w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały porządkuje dotychczasowe zapisy w obecnie 

obwiązującej uchwale w tej materii. Dodała, że w projekcie tym zostały wykreślone m.in. domki 

letniskowe, gdyż zostały one wyłączone z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 



Strona 4 z 12 
 

 

Pytań w dyskusji nie było.  

W związku z powyższym radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał pod 

głosowanie projekt uchwał. 

Wynik głosowania: 

„za” – 7; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 3. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Ad. 5 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych oraz opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji otworzył dyskusję w tym punkcie porządku 

obrad. 

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  

w Sandomierzu powiedziała, że nieruchomości niezamieszkałe zostały wyłączone z systemu.  

W związku z tym rada gminy musi określić w drodze uchwały górne, maksymalne stawki odbioru 

odpadów od tych nieruchomości. Dodała, że w projekcie uchwały stawka za odbiór i transport 

nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych wynosi 50,00 zł za 1m3, z kolei dotychczasowa 

stawka wynosi 21,00 zł za 1 m3. Ponadto w projekcie uchwały określono stawkę za odbiór odpadów 

komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny i nieselektywny w kwocie odpowiednio 

200,00 zł i 600,00 zł za 1 m3. 

 

Radny Jacek Dybus zapytał, skąd wzięły się zaproponowane stawki w projekcie uchwały?.  

Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług podłączył się radny Krzysztof 

Szatan. Komisja obraduje w licznie 11 członków. 

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że zaproponowane stawki w projekcie uchwały nie idą w parze 

z pomocą dla przedsiębiorców w czasach pandemii. 

Radny Marek Strugała zapytał, skąd wzięła się zaproponowana stawka 50,00 zł za 1m3.   

 

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  

w Sandomierzu powiedziała, że właściciel nieruchomości musi być podłączony do kanalizacji 

sanitarnej, jeśli ma taką możliwość techniczną. Zaproponowana stawka w projekcie uchwały wynika  

z analiz rynkowych i jest górną dopuszczalną stawką. Z kolei firma wywozowa odpady może  

w ramach konkurencji na rynku określić mniejszą stawkę.  
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Radny Krzysztof Szatan powiedział, że określenie tak wysokiej stawki przez radę gminy może 

spowodować drastyczne podwyżki dla mieszkańców, którzy nie mają możliwości podłączenia się do 

kanalizacji sanitarnej, gdyż takowej nie buduje samorząd.  

 

Radny Jacek Dybus powiedział, że komisja powinna zmienić zaproponowane stawki w projekcie 

uchwały w taki sposób, by stawka była identyczna jak dla tych mieszkańców, którzy posiadają 

kanalizację sanitarną. 

 

Radny Janusz Poński złożył wniosek formalny dot. zmiany zaproponowanej stawki z § 1 projektu 

uchwały do kwoty 35,00 zł za 1m3 oraz w § 2 ust. 2 projektu uchwały do kwoty 300,00 zł za 1m3.      

 

Radny Jacek Dybus poprosił o przedstawienie rzeczywistej kalkulacji kosztów.  

 

Radny Krzysztof Szatan złożył wniosek formalny dot. pozostawienia na dotychczasowym poziomie 

stawki za opróżnienie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w wysokości 

21,00 zł za 1 m3.  

 

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  

w Sandomierzu powiedziała, że to rada miasta zdecyduje o wysokości stawek w projekcie uchwały. 

Dodała, że utrzymanie stawek na dotychczasowym poziomie może okazać się nierentowne dla firm 

zajmujących się wywozem tego typu nieczystości.  

 

Radny Marek Chruściel zapytał, czy samorząd miał sygnały od przedsiębiorców wywożących tego 

typu nieczystości, że obowiązująca stawka jest za niska.  

 

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  

w Sandomierzu powiedziała, że nie. Zaproponowana stawka jest propozycją samorządu w ramach 

waloryzacji dotychczasowej stawki.  

 

Radny Janusz Poński powiedział, że wycofuje swój wniosek formalny w części dot. stawki  

w wysokości 35,00 zł za 1 m3 opłaty, o której mowa w § 1 projektu uchwały.  

 

Radna Mariola Stępień złożyła wniosek formalny dot. zmiany zaproponowanej stawki z § 1 projektu 

uchwały do kwoty 35,00 zł za 1m3. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał wniosek formalny Krzysztofa Szatana 

pod głosowanie, jako wniosek najdalej idący.  

Wynik głosowania: 

„za” – 6; 

„przeciw” – 4; 

„wstrzymujących się” – 1. 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja przyjęła wniosek 

formalny radnego Krzysztofa Szatana.   

Następnie radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji powiedział, że w związku  

z przyjęciem wniosku formalnego radnego Krzysztofa Szatan komisja nie będzie głosowała wniosku 

formalnego radnej Marioli Stępień, gdyż wniosek ten stał się wnioskiem bezprzedmiotowym.  



Strona 6 z 12 
 

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług opuścił radny Marek Chruściel. 

Komisja obraduje w licznie 10 członków. 

 

Rozgorzała dyskusja na temat przedstawionego projektu uchwały.   

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały zakłada określenie 

górnej stawki tej opłaty. Dodał, że członkowie komisji obawiają się, że firmy zajmujące się wywozem 

tego typu nieczystości dokonają zmowy cenowej. Zaznaczył, że trzeba brać pod uwagę zasadę 

konkurencji na rynku.  

 

Radny Andrzej Bolewski zaapelował o utrzymanie stawek, opłat i podatków lokalnych na 

dotychczasowym poziomie zwłaszcza w czasie nadchodzącego kryzysu i spowolnienia 

gospodarczego. Dodał, że sukcesem samorządu będzie utrzymanie standardu życia mieszkańców na 

dotychczasowym poziomie.  

 

Następnie radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał pod głosowanie drugą cześć 

wniosku formalnego radnego Janusza Pońskiego dot. określenia stawki na poziomie 300,00 zł za 1 m3 

wywozu nieczystości, o której mowa w § 2 ust. 2 projektu uchwały.  

Wynik głosowania: 

„za” – 7; 

„przeciw” – 1; 

„wstrzymujących się” – 2. 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja przyjęła wniosek 

formalny radnego Janusza Pońskiego.   

Następnie radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał całość projektu uchwały pod 

głosowanie z uwzględnieniem przyjętych poprawek radnego Krzysztofa Szatana i Janusza Pońskiego.  

Wynik głosowania: 

„za” – 7; 

„przeciw” – 1; 

„wstrzymujących się” – 2. 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje projekt 

uchwały pozytywnie.  

Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/659/2017 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o. o. zadań własnych Gminy Sandomierz w zakresie: 

zimowego utrzymania dróg i chodników, utrzymania czystości i porządku, utrzymania 

gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz utrzymania zieleni miejskiej  

i zadrzewień.  

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji otworzył dyskusję w tym punkcie porządku 

obrad. 
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Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  

w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały jest pokłosiem wyłączenia nieruchomości 

niezamieszkałych z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przedstawiony projekt 

uchwały zakłada, że do dotychczasowego katalogu zleconych PGKiM – owi zadań własnych gminy tj. 

utrzymania czystości pasów drogowych, jednostek miejskich, zimowego utrzymania dróg, utrzymania 

zieleni miejskiej, przystanków dokłada się obowiązek opróżniania śmietniczek ulicznych, 

zagospodarowanie i odbiór odpadów od budynków użyteczności publicznej oraz likwidacji dzikich 

wysypisk śmieci.  

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że samorząd znowu przekazuje swoje zadania PGKiM – owi, 

tworząc niepotrzebny monopol.  Powiedział, że samorząd powinien ogłosić przetargi dot. ww. zakresu 

odbioru opadów, gdyż może to spowodować obniżenie kosztów dla gminy.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.    

 

Następnie radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod 

głosowanie.  

Wynik głosowania: 

„za” – 7; 

„przeciw” – 2; 

„wstrzymujących się” – 1. 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Ad. 7a 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok 

w dziale - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. 

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji otworzył dyskusję w tym punkcie porządku 

obrad. 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza omówiła szczegółowo dochody i wydatki 

zawarte w projekcie budżetu na 2021 rok w Dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę. 

 

Uwag nie było.  

 

W związku z powyższym radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał pod 

głosowanie opiniowanie projektu budżetu w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę. 

Wynik głosowania: 

„za” – 9; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 1. 
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Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja pozytywnie opiniuje 

projekt budżetu na 2021 rok w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz i wodę. 

Ad. 7b 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok 

w dziale - 600 – Transport i łączność.  

 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza omówiła szczegółowo dochody i wydatki 

zawarte w projekcie budżetu na 2021 rok w Dziale 600 - Transport i łączność.  

Radny Krzysztof Szatan zapytał, czy miasto przewiduję wsparcie finansowe dla powiatu 

sandomierskiego na remonty dróg powiatowych na terenie Sandomierza? 

 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że nie. Ponadto dodała, że na 

2021 rok samorząd przewiduje na remonty bieżące dróg gminnych kwotę 500.000,00 zł oraz 

100.000,00 zł na inne wydatki np. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Na koniec 

zaznaczyła, że na rzecz remontów dróg wewnętrznych samorząd przewiduje 50.000,00 zł. 

 

Więcej głosów nie było. 

 

 W związku z powyższym radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał pod 

głosowanie opiniowanie projektu budżetu w dziale 600 - Transport i łączność. 

Wynik głosowania: 

„za” – 6; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 4. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja pozytywnie opiniuje 

projekt budżetu na 2021 rok w dziale 600 – Transport i łączność. 

Ad. 7c 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok 

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza omówiła szczegółowo dochody i wydatki 

zawarte w projekcie budżetu na 2021 rok w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Dodała, że w 

dziale tym przewidziana jest budowa budynku mieszkaniowego wielorodzinnego, który będzie 

realizowany w przyszłym roku ze środków zewnętrznych pochodzących z Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Następnie powiedziała, że ze środków działu 700 w ramach gospodarki mieszkaniowej 

realizowane będą: przebudowa Parku Miejskiego przy ul. Mickiewicza, przebudowa biblioteki 

miejskiej, infrastruktura monitoringu, ożywienie terenów przemysłowych – remont placu targowego, 

oraz promocja projektu rewitalizacji.  

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że samorząd na wkład własny do inwestycji zaciąga kredyty. 

Wyraził obawy o realizacje przyszłorocznego budżetu. Dodał, że samorząd dysponuje ponad 700 

mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi. Zaznaczył, że realizowane inwestycje nie będą przynosić  
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w przyszłości dochodów, a zaciągnięte kredyty trzeba będzie spłacać. Na koniec powiedział, że jako 

radny nie zgodzi się na jakiekolwiek podnoszenie podatków i opłat lokalnych.  

 

Radny Krzysztof Szatan zapytał, jaki jest udział procentowy środków zewnętrznych i środków 

własnych gminy w realizacji inwestycji w ramach programu rewitalizacji? 

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług opuścił radny Marek Strugała. 

Komisja obraduje w licznie 9 członków. 

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w ramach rewitalizacji miasta, 

samorząd otrzyma ok. 23.000.000,00 zł. Zaznaczył, że program rewitalizacji musi być realizowany, 

gdyż obowiązują samorząd podpisane umowy z poprzedniej kadencji samorządu.  

Na koniec zaznaczył, że przyszłoroczny budżet będzie bardzo trudny i władza samorządowa będzie 

musiała podejmować niepopularne decyzje. Zaznaczył, że projekt budżetu musi zostać zaakceptowany 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że jako radny nie krytykuje projektu budżetu, ani programu 

rewitalizacji a jedynie wyraża obawy, co do jego realizacji i kondycji finansowej miasta.  

 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że zgodnie z umową z Urzędem 

Marszałkowskim w Kielcach na rewitalizację miasta środki zewnętrzne wynoszą ok. 68% a wkład 

własny 32% ogólnych kosztów programu.  

 

Krzysztof Kwieciński Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego  

w Sandomierzu dodał, że środki zewnętrzne stanowiące 68% ogólnych kosztów dotyczą jedynie 

kosztów kwalifikowanych. Wszystkie inne koszty muszą być pokrywane przez beneficjenta, czyli 

Gminę Sandomierz.  

 

Radny Jacek Dybus zapytał, czy za 2.700.000,00 zł można wybudować budynek mieszkalny 

wielorodzinny? 

 

Krzysztof Kwieciński Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego  

w Sandomierzu powiedział, że ze wstępnych kosztorysów i wyliczeń wskaźnikowych odpowiedział, 

że tak.  

 

Więcej głosów nie było. 

 

W związku z powyższym radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał pod 

głosowanie opiniowanie projektu budżetu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa. 

Wynik głosowania: 

„za” – 5; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 4. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja pozytywnie opiniuje 

projekt budżetu na 2021 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 
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Ad. 7d 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok 

w dziale 710 – Działalność usługowa, Rozdz. 71035 – Cmentarze. 

 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza omówiła szczegółowo dochody i wydatki 

zawarte w projekcie budżetu na 2021 rok w Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71035 – 

Cmentarze. Ponadto dodała, że dochody z tytułu cmentarzy planuje się na kwotę 110.000,00 zł,  

z czego 30.000,00 zł pochodzi z dotacji od Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Z kolei wydatki 

przewiduje się na kwotę 126.000,00 zł.  

 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

W związku z powyższym radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał pod 

głosowanie opiniowanie projektu budżetu w dziale 710 – Działalność usługowa, Rozdz. 71035 – 

Cmentarze. 

Wynik głosowania: 

„za” – 8; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 1. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja pozytywnie opiniuje 

projekt budżetu na 2021 rok w dziale 710 – Działalność usługowa, Rozdz. 71035 – Cmentarze. 

 

Ad. 7e 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok 

w dziale Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza omówiła szczegółowo dochody i wydatki 

zawarte w projekcie budżetu na 2021 rok w Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska. Ponadto dodała, że dochody bieżące w tym dziale przewiduje się na kwotę 5.384.000,00 

zł a dochody majątkowe na kwotę 6.319.975,99 zł. Z kolei wydatki bieżące przewiduje się na kwotę 

11.690.000,00 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 8.487.775,00 zł.  

 

Radny Krzysztof Szatan zapytał, jaką kwotę przewiduje samorząd z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi?. 

 

Radny Tomasz Malinowski zapytał, czy samorząd przewidział środki na wydatki związane  

z ochroną pomników przyrody? 

 

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  

w Sandomierzu powiedziała, że środki m.in. na ochronę pomników przyrody zostały zabezpieczone 

w budżecie miasta na 2021 roku w Dziale 900, Rozdz. 90004 § 4300 Usługi. Z tej klasyfikacji 

budżetowej będą finansowane wszystkie zadania związane z ochroną zieleni w mieście.  

 

Radny Andrzej Bolewski zapytał, czy w omawianym dziale są przewidziane środki na zarządzanie 

kryzysowe? Podkreślił, że środki te warto uruchomić w związku z trwającą pandemią Covid – 19. 
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Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że nie, gdyż środki na zarządzanie 

kryzysowe znajdują się w Dziale 754, w której określona jest rezerwa ogólna w kwocie 800.000,00 zł 

oraz rezerwa celowa w wysokości 340.000,00 zł.  

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że środki na zarządzanie kryzysowe 

muszą być zarezerwowane w budżecie miasta, gdyż taki jest wymóg ustawowy. Dodał, że samorząd 

mógłby uruchomić tego typu środki, ale pozostaje pytanie: jak skutecznie zabezpieczyć mieszkańców 

Sandomierza przed zachorowaniem na COVID -19. 

 

Więcej głosów nie było. 

  

W związku z powyższym radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał pod 

głosowanie opiniowanie projektu budżetu w dziale - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska. 

Wynik głosowania: 

„za” – 5; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 4. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja pozytywnie opiniuje 

projekt budżetu na 2021 rok w Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

 

Ad. 8 

Sprawy różne, wnioski komisji. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji odczytał pisma, jakie wpłynęły do Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, jak niżej: 

1. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uznania za zgodną z prawem Uchwałę 

XXV/291/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 roku w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwałę 

XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 roku w sprawie 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

2. Pismo Pana P.N.*), mieszkańca Sandomierza w sprawie projektu uchwały dot. przejęcia przez 

Miasto Sandomierza drogi powiatowej ul. Żeromskiego.  

3. Wniosek Państwa A. i P.B.*) mieszkańców Sandomierza w sprawie nabycia nieruchomości  

w drodze bezprzetargowej o numerze ewidencyjnej 1094/2 Obręb Sandomierz – Lewobrzeżny. 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji dodał, że ww. projekt uchwały zostanie wysłany 

członkom komisji na skrzynki e – mailowe.  

Barbra Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że w ramach autopoprawki do 

projektu uchwały budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok zostanie poprawiony błąd w Załączniku Nr 

2 – Wydatki, Dział 900, Rozdz. 90015 – Oświetlenie § 6057 i 6059. 
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Radny Andrzej Bolewski zapytał, czy w projekcie budżetu gminy na 2021 rok zabezpieczone są 

środki w ramach funduszu powodziowego na częściowy remont ul. Baczyńskiego na wysokości tzw. 

Skype Parku.    

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że wszelkie inwestycje jednoroczne 

zostały wycofane z projektu budżetu, celem spięcia go w przyszłym roku. Samorząd będzie realizował 

jedynie wieloletnie inwestycje, na które zostały podpisane umowy.    

Radny Krzysztof Szatan zaapelował na przyszłość o zdecydowanie wcześniejsze rozmowy 

burmistrza z radnymi na temat projektu budżetu. Dodał, że dzięki takim rozmowom łatwiej będzie 

wyznaczyć główne ramy i cele do realizacji.   

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych burmistrz przekazuje Radzie Miasta projekt budżetu do 15 listopada danego roku. Dodał, 

że przed tym terminem projekt budżetu jest na etapie tworzenia, analizowania i nie ma konkretnych 

wyliczeń.  

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że rezerwa finansowa  

o charakterze kryzysowym jest obligatoryjna w każdym budżecie samorządu terytorialnego. Z tych 

środków nie można finansować żadnych remontów ulic. Środki te uruchamia się wyłącznie  

w wyjątkowych, kryzysowych sytuacjach.   

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że nie miał zamiaru wnioskować o uruchomienie rezerwy 

budżetowej na remont ulicy. Dodał, że w jego przekonaniu wysokość dochodów przewidzianych  

w budżecie miasta na 2021 rok jest niemożliwa do osiągnięcia ze względu na nadchodzący kryzys 

gospodarczy.  

Ad. 9 

Zamknięcie obrad. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad  

i zamknął posiedzenie komisji.  

 

 

         Przewodniczący  

                 Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

      Andrzej Majewski 

 

 

 

Protokołował: 

Sebastian Rutyna 

Inspektor 

Wydział Organizacyjny 

UM Sandomierz 

 

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

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2019.1429 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.  


