
 1 

Protokół  
z posiedzenia Komisji Wspólnej 

Komisji Bud Ŝetu i Finansów Nr 5/5/2007 
oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Nr  4/4/2007 

w dniu 6 marca 2007 rok 
 
Komisja w głosowaniu jawnym (14 głosów „za”) wybrała 
Przewodniczącego obrad – Pana Andrzeja Glenia. 
  
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący 
Komisji BudŜetu i Finansów. Obecni - jak załączona lista obecności 
(Załącznik Nr 1 do protokołu) 
 
 
Ad. 1  
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
otworzył posiedzenie oraz na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad. 
 
 
Ad. 2 
Przyjęty jednomyślnie (14  głosów „za”) porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na  
   zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
4.Opiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  
   wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów  
   samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania   
   na terenie Sandomierza.  
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 
 Komisja zapoznała się z projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. 
Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes PGKiM w Sandomierzu poinformował 
członków Komisji o złoŜonych przez PGKiM wnioskach o zatwierdzenie 
taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków: 
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I. Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzenia ścieków z dnia 16.01.2007 

• Wysokość cen za dostarczoną wodę: 
- wszyscy odbiorcy usług – 2,68 zł/m³ netto + naleŜny podatek VAT  
• Wysokość cen za odprowadzanie ścieków 
- gospodarstwa domowe i poza przemysłowi odbiorcy usług –  
3,00 zł/m³ netto + naleŜny VAT, 
- prowadzący działalność gospodarczą – 4,95 + naleŜny podatek VAT, 

 
II. W wyniku ponownego przeanalizowania w/w wniosku została 
wprowadzona korekta – wniosek z korektą z dnia 27.02.2007 r 
Korekta jest następująca: 
- dotychczasowa cena netto ścieków dla gospodarstw domowych wzrośnie 
o 7% z 2,70 zł/m³ na 2,90 zł/m³ (poprzednio planowano na 3,00 zł/m³), 
- dotychczasowa cena netto ścieków dla podmiotów gospodarczych 
wzrośnie o 7 % z 4,30 zł/m³ na 4,60 zł/m³ (poprzednio planowano na 4,95 
zł/m³). 
 
III. Po przeprowadzonych dodatkowych analizach Przedsiębiorstwo 
proponuje następujące taryfy: 

• Wysokość cen za dostarczoną wodę: 
- wszyscy odbiorcy usług – 2,59 zł/m³ netto + naleŜny podatek VAT 
• Wysokość cen za odprowadzanie ścieków: 
- gospodarstwa domowe i poza przemysłowi odbiorcy usług –  
    2,90 zł/m³ netto + naleŜny VAT, 
- prowadzący działalność gospodarczą – 4,60 zł/m³ + naleŜny podatek 
VAT, 
• Wprowadza się opłatę abonamentową wynoszącą netto 2,80 zł na 

odbiorcę usług na miesiąc. 
 
Dodatkowych wyjaśnień dot. taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzenie ścieków udzielił Pan Marek Bronkowski – 
Zastępca Burmistrza Sandomierza. 
 
Komisja stwierdza, Ŝe: 
- w otrzymanych materiałach nie ma szczegółowej kalkulacji kosztów,  
   która uzasadniałaby uzyskanie przez PGKiM niezbędnych przychodów, 
- biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji w 2006 roku, który wynosił 1,8%  
   to zakładana podwyŜka ceny wody i ścieków jest raŜąco wysoka, 
- Rada Miasta Sandomierza przez okres 3 lat nie otrzymywała   
     dokumentów, w których PGKiM informował o stratach w Zakładzie     
     Oczyszczania Ścieków, 
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- dziwi fakt ustalenia stawek w wysokości 2, 68 zł m/³ dla wody i 3,00zł/m³  
  dla odprowadzania ścieków (I propozycja) bez podania niezbędnych  
  wyliczeń, które uzasadniałyby, Ŝe są to stawki obliczone prawidłowo. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przełoŜenie opiniowania oraz zdjęcie z porządku 
obrad V Sesji Rady Miasta Sandomierza przedmiotowego projektu 
uchwały. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 2 głosy „za”, 10 głosów 
„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” (jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu). 
 
 Po przeprowadzeniu analizy i zapoznaniu się z materiałami 
przedłoŜonymi Radzie dot. przedmiotowego projektu uchwały członkowie 
Komisji BudŜetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług zaopiniowali negatywnie – 0 głosów „za”, 2 głosy 
„wstrzymujące się”, 11 głosów „przeciwnych” (jedna osoba nie brała 
udziału w głosowaniu) przedmiotowy projekt uchwały (taryfy takie jak we 
wniosku PGKiM -u z dnia 16.01.2007). 
 
Ad. 4 
 Komisja zapoznała się z projektem uchwały zmieniający uchwałę  
w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach 
płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 
 
 Po dyskusji członkowie Komisji BudŜetu i Finansów oraz Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług zaopiniowali jednogłośnie 
pozytywnie – 14 głosów „za” - przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 5 
 
 Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący obrad odczytał pismo 
Burmistrza Sandomierza znak SM 5231/6/20/07 – odpowiedź na wniosek 
Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług z dnia 14 lutego 2007 r.  
dot. zobowiązania StraŜy Miejskiej do przypominania właścicielom posesji 
o konieczności utrzymania porządku. 
 
Ad. 6 
Komisja wnioskuje o: 
- pilne usunięcie piasku z ulic i chodników w mieście, 
- rozwiązanie problemu dot. blokowanych zatok przystankowych przez  
    autobusy – PKS,  
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- zajęcie się sprawą bezdomnych psów biegających po mieście  
     (ul. Powiśle). 
 
Ad. 7 
 
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący obrad stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Wspólnej: Komisji BudŜetu 
i Finansów oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
 
 
 
 
 
 

         Andrzej Gleń 
                                                                      Przewodniczący  
                                                             Komisji BudŜetu i Finansów 
 
      
                                                                      
 
                                                                
                                                                Władysław Teter 
                                                          Przewodniczący Komisji 
                                             Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
 
 


