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Protokół Nr 30/11/2012 

Komisja Budżetu i Finansów wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

dn. 12 grudnia 2012 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu   

i Finansów. 

Ad. 1 

Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie list obecności prawomocność obrad obu Komisji  i 

otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty   
4. i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 
5. Zamknięcie obrad. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowano: 12„za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  i ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik. 

Pan Andrzej Gleń otworzył dyskusję. 

Pan Zbigniew Rusak poinformował obecnych, że po analizie  projektów uchwał w sprawie 

nowego systemu gospodarki odpadami w Sandomierzu Komisje: 

 - Gospodarki Komunalnej, Handliu i Usług oraz  

- Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

wprowadziły swoje poprawki do tych projektów. W związku z krótkim okresem pomiędzy 

pracami Komisji a terminem II posiedzenia XXIII sesji Rady Miasta, przygotowany został 

materiał - pakiet projektów tych uchwał z naniesionymi poprawkami Państwo radni mają 

przed sobą zestaw projektów uchwał w wersji poprawionej przez Komisje. 

Radny Marek Jarema przedstawił uzasadnienie do większego zróżnicowania opłat pomiędzy 

selektywnym a nieselektywnym zbieraniem śmieci. Skłoni to mieszkańców do segregowania 

śmieci i zwiększy szanse miasta na wywiązanie się z wymogów unijnych, dotyczących 

recyklingu. Radny ponowił swój wniosek aby stawki wynosiły § 2 ust 1 - 11 zł; § 2 ust 2 – 6zł 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że według niego odpowiednie stawki to 8 i 6 zł Zwrócił 

uwagę na działalność monopolistyczną PGKiM – u. 

Pan Andrzej Gleń poddał pod głosowanie wniosek Pana Andrzeja Bolewskiego i zapytał kto z 

radnych jest za stawką § 2 ust 1 - 8 zł; § 2 ust 2 – 6zł. 

Głosowano: 4 „za”, 6 „przeciw” 2 „wstrzymujące się” – wniosek odrzucony 
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Pan Andrzej Gleń poprosił o przegłosowanie stawek które przedstawił Pan Marek Jarema 

czyli § 2 ust 1 - 11 zł; § 2 ust 2 – 6zł 

Głosowano2 za”, 8 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się’ – wniosek odrzucony. 

Pan Andrzej Gleń  powiedział, że w związku z ponowną analizą stawek za usługi polegające 

na odbiorze odpadów komunalnych zasadne wydaje się zwiększenie tej stawki i 

zaproponował, aby wprowadzić zmianę 10 i 7 zł. Przedstawił wniosek formalny o 

wprowadzenie takich stawek: 

§ 2 ust 1 – stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi nieselektywnie – 10zł 

§ 2 ust 2 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi selektywnie – 7zł 

Poprosił o przyjęcie tych stawek i zapytał kto z radnych jest za takim wnioskiem.  

Głosowano: 8 „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymujące się” – wniosek przyjęty. 

Pan Andrzej Gleń stwierdził, że Komisja Budżetu i Finansów wspólnie z Komisją gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług przyjęła nową wersję stawek opłat za odbiór odpadów 

komunalnych i poprosił o wniesienie tej poprawki do przygotowanego przez Komisje pakietu 

projektów uchwał. 

Ad. 5 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

 

 

 

Andrzej Gleń  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

 

 

 

protokolant – Renata Tkacz 


