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Protokół Nr 13/11/2015 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

14 grudnia 2015 r. 
Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Bolewski, Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Piotr Majewski. 

Ad. 1 
Pani Wiesława Sabat stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Przewodnicząca przywitała radnych oraz zaproszonych gości. 

Ad. 2 
Pani Wiesława Sabat przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2016-2019. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok w 

działach; 

600 – Transport i łączność 

 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

 710 – Działalność usługowa 

900 – Gospodarka komunalna. 

5. Sprawy różne. Wnioski Komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2016-2019. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały, które przedstawiła Pani Beata 

Pawłowska – Skarbnik Miasta. Mówczyni podkreśliła, że zarówno projekt Wieloletniej 

Prognozy Finansowej jak i uchwała budżetowa mają pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

Radny Zbigniew Rusak zapytał, które materiały opiniujemy? 

Pani Skarbnik poinformowała, że dwa tygodnie temu radni otrzymali materiały na sesję 

budżetową, są to dodatkowe - poprawione projekt uchwał (budżetowej i WPF), co może być 

mylące. 

Przewodnicząca komisji poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały  

z materiałów na sesję. Zapytała, kto jest za? 

Głosowano: 10 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok. 

 Radny Zbigniew Rusak poprosił o wpisanie uwagi do protokołu: „komisje powinny pracować  

i opiniować projekt budżetu przedłożony Radzie Miasta w dniu 15 listopada ten projekt ma 
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pozytywną opinię RIO. W materiałach na XX sesję mamy inny projekt. Zapytał, kiedy i jakie 

komisje wniosły poprawi do projektu budżetu” - radny opuścił salę obrad. 

Radny Marcin Marzec stwierdził, że jest to druga wersja projektu budżetu (radny opuścił sale 

obrad). 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o przeanalizowanie i porównanie obu dokumentów. 

Komisja przeanalizowała projekt uchwały budżetowej z dnia 15 listopada 2015 r. i dokonała 

porównania z materiałem przedłożonym na sesję w dniu 22 grudnia 2015 r. 

W toku dyskusji na bieżąco wyjaśnień udzielała Pani Beata Pawłowska. 

Zwrócono szczególną uwagę na Załącznik Nr 3  i wprowadzone nowe zadania. 

Radni nie wnieśli uwag. 

WYDATKI 

Komisja zwróciła uwagę na zwiększenia wydatków działu 900- gospodarka komunalna, dział 

700 – Gospodarka mieszkaniowa nie uległ zmianie, 600 – Transport i łączność został 

zwiększony, 710 – Działalność usługowa – nie zmienił się. 

(Radny Jerzy Żyła opuścił salę obrad). 

W wyniku dyskusji sformułowano następujące wnioski di budżetu miasta na 2016 rok: 

WNIOSKI KOMISJI DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK 

Propozycje wprowadzenia zadań – wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do 

poniesienia w 2016 roku 

W załączniku Nr 3 

1. Skreślenie punktu  5 – Budowa ul. Zarzekowice i przeniesienie tego zadania  do 

Załącznika Nr 4 

2. W dziale 600 60016 wpisać zadania 

Dz. 600  60016 -  Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tatarskiej do ul. Piszczele                 

30 000,00zł                                                                                                                                                         

3. Dz.  600 60016 - Budowa ul. Czereśniowej                                                                                     

30 000,00zł 

4. Dz. 800 60016 - Budowa parkingów przy ul. T. Króla nr 6-8                                                        

30 000,00zł                                

5. Dz. 600 60016 - Budowa parkingów przy ul. Koseły oraz budowa ronda na 

skrzyżowaniu Koseły- A. Krajowej 

200 000,00zł                                                                                      

6. Punkt 13 wprowadzić zmianę nazwy zadania na  – Budowa budynku z mieszkaniami 

tymczasowymi 

7. Punkt 14 zmienić nazwę zadania na – Budowa Bulwaru nad Wisłą etap II 

Koprzywianka zwiększenie środków  

350 000,00zł 

8.  Dz. 900 90095 wpisać nowe zadanie otrzymuje brzmienie - Budowa placu zabaw przy 

ul. Wielowiejskiej, Wałowej, Sieleckiej                                                                                                   

60 000,00zł                                     
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Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.              

W załączniku Nr 4 

Wprowadzenie zadań:  

1. – Dz. 600 60016 - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza- A. Krajowej                    

200 000,00 zł                                 

2.  Dz. 600 60016  - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Słowackiego-Koseły                         

200 000,00 zł                                

3. Przeniesione z zał. nr 3 z zadanie Budowa ul. Zarzekowice (zwiększono)                              

250 000,00 zł                                                                                 

4. Dz. 900 90015   Budowa oświetlenia ul. Salve Regina                                                                

230 000,00 zł                               

W sumie są to środki w wysokości 1 580 000,00 zł. 

 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy radni mają uwagi do wprowadzonych zmian. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pani Wiesława Sabat powiedziała, że Komisja na następnym posiedzeniu dokonała analizy 

projektu budżetu pod kątem wskazania źródeł finansowania wprowadzonych zadań.  

Poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 15 listopada 2015 roku z 

poprawkami - uwzględnionymi w projekcie z materiałów na sesję. Zapytała, kto jest za takim 

wnioskiem? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła, że wszystkie poprawki do budżetu miasta muszą być 

przekazane Komisji Budżetu i Finansów na piśmie.  

W związku z tym Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług na następnym posiedzeniu 

jeszcze raz przeanalizuje projekt budżetu i zredaguje na piśmie wszystkie poprawki. 

 Ad. 5 

Komisja wysłuchała mieszkańca Sandomierza, który zwrócił uwagę na niegospodarność 

władz miasta. Wskazał na długo trwający remont pomieszczeń na parterze Ratusza. Poprosił 

także o zwrócenie uwagi na brak połączenia autobusowego po godz. 15-tej z miasta w stronę 

cmentarza komunalnego. 

Pani Wiesława Sabat powiedziała, że temat komunikacji miejskiej zostanie szczegółowo 

omówiony na posiedzeniu w lutym 2016 roku.  

Komisja nie wypracowała wniosków. 

Ad. 6 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

     Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 


