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Protokół Nr 2/2/2010 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 31 grudnia 2010 r. 
 
 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 Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 
 
Ad. 2 
Pan Zbigniew Rusak przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Analiza projektu budŜetu miasta na 2011 r.  
4. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
5. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt porządku obrad. 
 
Ad. 3 
 Pan Zbigniew Rusak poprosił członków Komisji o zwrócenie uwagi na wydatki 
przeznaczone na rekompensatę do usług przewozowych dla PGKiM w dziale 600 rozdz. 60004 
§ 4300 w wysokości 884.676 zł 
 Radni byli zainteresowani z jakich źródeł pochodzą wyliczenia tej kwoty i proszą  
o przedstawienie szczegółowych danych na ten temat. 
 Pan Zbigniew Rusak poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Marcina Gierachę - 
pracownika Wydziału Nadzoru Komunalnego – o przedstawienie zakresu prac związanych  
z wydatkami działu 600 rozdz. 60016 – utrzymanie dróg. Po wysłuchaniu tej informacji Radni 
zgłosili swoje spostrzeŜenia: 
 Pan Andrzej Bolewski zasygnalizował potrzebę całościowego potraktowania sprawy 
dróg w mieście. Do podjęcia dyskusji w tym temacie potrzebne są dane: 
- wykaz środków które otrzymała Gmina Sandomierz na usuwanie strat powodziowych w tym 
roku oraz na co zostały przeznaczone, 
- zbilansowanie strat w infrastrukturze prawobrzeŜnego Sandomierza,  
- wykaz wniosków złoŜonych przez miasto do budŜetu państwa o pomoc w usuwaniu skutków 
powodzi. 
 Pan Zbigniew Rusak poddał pod głosowanie postulaty przedstawione przez Pana 
Andrzeja Bolewskiego. 
Głosowano: 4 „za”, 2 „wstrzymujące się”, 0 „przeciwnych” 
  

Członkowie Komisji zwrócili się do Pana Marcina Gierachy o przygotowanie wykazu 
dróg oraz zakresu remontów przewidzianych do realizacji w 2011 roku. 
  

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi Działu 700 rozdz. 70095 – remonty 
budynków – Komisja postanowiła zaprosić na najbliŜsze posiedzenie zarządcę budynków 
komunalnych celem udzielenia wyjaśnień. 
Za powyŜszym wnioskiem głosowano: 7 „za” – jednogłośnie 
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Członkowie Komisji zastanawiali się nad zwiększeniem kwoty przeznaczonej w dziale 
710 rozdz. 71035  na remonty cmentarzy. 
 Pan Jacek Dybus zaproponował przeniesienie środków z pozycji dział 600 rozdział 
60004 do działu 71035 cmentarnictwo do wysokości 170 tys. 
Komisja postanowiła przeanalizować powyŜszą propozycję na następnym posiedzeniu. 
  

W dziale 900 Komisja zajęła się analizą  kwoty przeznaczonej na oczyszczanie miasta. 
Radni pytali: 
- jak wyłania się firmę, która zajmuje się wywozem i oczyszczaniem miasta, 
- jak miasto korzysta z wysypiska  w Jańczycach 
 

Pan Zbigniew Rusak zgłosił propozycję by w ramach kwoty 490.000 przeznaczonej  
w dziale 900 rozdz. 900034  § 4300 Zieleń w mieście /usługi/  utworzyć Zakład Zieleni 
Miejskiej. 
Za przedstawionym wnioskiem glosowano: 7 „za” – jednogłośnie.  
  

W dziale 900 rozdz. 90015 członkowie Komisji dyskutowali o kosztach związanych z 
wymianą całego oświetlenia ulicznego w mieście na Ŝarówki typu „LED” oraz jakie to 
przyniesie oszczędności.  
Poddano takŜe propozycję by w nocy świeciła się co druga lampa. 
Radni pytali, kto wymieniał oświetlenie przy ul. M.C.-Skłodowskiej i ul. A. Krajowej. 
  

W dziale 900 rozdz. 90095 § 4100 Komisja analizowała koszty związane z pobieraniem 
opłat parkingowych.  
Komisja prosi o przedstawienie na następnym posiedzeniu: 
 -  wykazu dochodów z parkingów oraz  umów zawartych na ich prowadzenie, 
 - wykazu wydatków związanych z planowanymi remontami placów zabaw. 
 

W dniu 31 grudnia 2010r. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
wypracowała następujące uwagi do projektu budŜetu miasta na 2011 r.: 
 
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60004 § 4300 
PGKiM rekompensata do usług przewozowych  
 
W kwocie  884.676 zł wyszczególnić środki na rekompensatę i na pokrycie strat związanych z 
wprowadzeniem ulg do przewozów. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 
 
II. 
DIAŁ 900 ROZDZIAŁ 900004 
Zieleń w mieście kwota 490.000 zł. 
 
W ramach kwoty 490.000 zł utworzyć Zakład Zieleni Miejskiej w którym będą zatrudnieni 
mieszkańcy Sandomierza po weryfikacji personalnej. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
 
III. 
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015 § 4260 
Oświetlenie uliczne Energia kwota 1.150.000 zł 
Sukcesywna wymiana Ŝarówek oświetlenia ulicznego na Ŝarówki typu „LED” 
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Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie 
 
IV.  
Ujęcie w budŜecie miasta na 2011 rok kwoty 3 mln zł na budowę kolektorów sanitarnych w 
lewobrzeŜnej części miasta obciąŜającej budŜet PGKiM. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
Wnioski Komisji do Burmistrza Sandomierza. 
Komisja prosi o: 

1. wyjaśnienie na jakiej podstawie bazował PGKiM przy ustalaniu zapotrzebowania na 
środki w kwocie 884.676 zł na rekompensatę do usług przewozowych.  
Głosowano: 5 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” 

 
2. zbilansowanie strat jakie wyrządziła powódź w roku 2010 w zakresie infrastruktury. 

Głosowano: 4 „za”, 2 „wstrzymujące się”, 0 „przeciwnych”. 
 

3. udzielenie informacji jakie wnioski złoŜyła Gmina do budŜetu państwa na 2011 rok w 
kontekście usunięcia skutków powodzi w 2010 r. Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie, 

 
4. przedstawienie wykazu dróg przeznaczonych do remontu oraz zakresu wykonania tych 

remontów w 2011 r. Głosowano: 4 „za”, 2 „wstrzymujące się”, 0 „przeciwnych. 
 

5. przygotowanie analizy kosztów wymiany Ŝarówek zwykłych na „LED” i 
przedstawienie przybliŜonych oszczędności z tego tytułu Głosowano: 7 „za” 
jednogłośnie. 

 
6. przeprowadzenie analizy dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, w 

tym wyjaśnienie, jak wyłania się usługodawcę w kwestii zbierania odpadów i dlaczego 
PGKiM pobiera opłatę zarówno od miasta jak i indywidualnych mieszkańców za odbiór 
nieczystości. Głosowano: 5 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 1 „przeciwny” 

 
7. przedstawienie projektów oraz analizy wydatków związanych z planem budowy placów 

zabaw w mieście. Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
 
8. analizę moŜliwości zakupu parkometrów - analiza kosztów zakupu parkometrów 

względem obecnych kosztów utrzymania parkingów. 
 
9. Komisja prosi o terminowe przekazanie dokumentów będących podstawą do 

opracowania  projektu uchwały w sprawie wysokości stawek za wodę i ścieki. 
 

Ad. 5 
 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i 
Usług stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 

       Zbigniew Rusak  
    Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej,  

       Handlu i Usług 
 

Protokołowała: 
Renata Tkacz 


