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Protokół nr 40/1/2010 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług  
w dniu 11 stycznia 2010 rok 

 
    
   
     Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do Protokołu). 
 
 
Ad. 1  
  
 Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
 
 
Ad. 2 

Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług przedstawił następujący projekt porządek obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opinia do projektu budŜetu Miasta Sandomierza na 2010 rok w zakresie dotyczącym  
     gospodarki komunalnej i inwestycji. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierŜawę  
     pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych  
     i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Sandomierz  
     oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad. 
 
Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług zaproponował wprowadzenie do porządku obrad: 
punktu 7 – Przyjęcie rezygnacji Pana Jacka Dybusa z pełnienia funkcji Zastępcy 
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
punkt 8 – Zamknięcie obrad. 
 
Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług  poddał pod głosowanie następujący projekt porządku obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opinia do projektu budŜetu Miasta Sandomierza na 2010 rok w zakresie dotyczącym  
     gospodarki komunalnej i inwestycji. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierŜawę  
     pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych  
     i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Sandomierz  
     oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat. 
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5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Przyjęcie rezygnacji Pana Jacka Dybusa z pełnienia funkcji Zastępcy  
       Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
8. Zamknięcie obrad. 
 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 9 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Dwie osoby nie brały udziału  
w głosowaniu. 
 
 
Ad. 3  

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług dokonała analizy projektu 
budŜetu miasta na 2010 rok. Przedmiotowy projekt budŜetu opracowany przez 
Burmistrza Sandomierza został doręczony radnym w terminie ustawowym. 

Po dyskusji oraz złoŜeniu stosownych wyjaśnień przez: Pana Marka 
Bronkowskiego – Zastępca Burmistrza Sandomierza, Jarka Szczerowodę – Inspektor  
w Wydziale Nadzoru Komunalnego, Pana Grzegorza CieŜa - Naczelnik Wydziału 
Techniczno – Inwestycyjnego, Panią Zofię Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Gruntami i Rolnictwa Komisja przyjęła w głosowaniu jawnym opinię następującej 
treści: 
 
                                                            OPINIA  

KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, HANDLU I USŁUG  
Z 11 STYCZNIA 2010 ROKU 

 DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUD śETU 
MIASTA SANDOMIERZA NA 2010 ROK 

 
Na podstawie § 72 i 76 Statutu Miasta Sandomierza oraz § 5 i § 11 ust. 3 załącznika  
Nr 6 do Statutu (Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr VIII/74/2003 z dnia  
17 września 2003 r. - Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 240, poz. 2287) oraz 
§ 2 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XII/96/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 
2007 roku w sprawie procedury uchwalania budŜetu oraz rodzajów i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu miasta Sandomierza - 
Komisja po rozpatrzeniu przedłoŜonego przez Burmistrza Sandomierza projektu 
budŜetu wydała następującą opinię: 
 
I. Opiniuje się projekt uchwały budŜetowej na 2010 rok w zakresie działania Komisji 
t.j. w działach: 

• Dział 600 - Transport  
         - Dział 600 Dochody  – opinia pozytywna ( 5 głosów „za”, 0 głosów    
           „przeciwnych”, 5 głosów  „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie głosowała). 
         - Dział 600 Wydatki  – opinia pozytywna wraz z wnioskami Komisji (10 głosów    
          „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba  
          nie brała udziału w głosowaniu). 
 

• Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 
           - Dział 700 Dochody – opinia pozytywna ( 5 głosów „za”, 0 głosów   
              „przeciwnych”, 5 głosów  „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie głosowała). 
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            - Dział 700 Wydatki  - opinia pozytywna wraz z wnioskami Komisji ( 10 głosów  
             „za”,  0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba  
             nie brała udziału w głosowaniu). 
 

• Dział 756 – dochody od osób fizycznych i prawnych – opinia pozytywna  
(5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 5 głosów „wstrzymujących się”. Jedna 
osoba nie głosowała.) 

 
• Dział 900 - Gospodarka komunalna 

           - Dział 900 Dochody  - opinia pozytywna ( 4 głosy „za”, 0 głosów  
              „przeciwnych”, 6 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie głosowała). 
           - Dział 900 Wydatki – opinia pozytywna wraz z wnioskami Komisji (8 głosów  
             „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 2 głosy „wstrzymujące się" (Jedna osoba  
              nie brała udziału w głosowaniu). 
 

• Dział 921 i 926 Rozdział 92605 § 0830 Kultura i Sport, Wpływy z basenów  
i hali sportowej.  

            Wniosek 
      Komisja wnioskuje w Dział 921 i 926 Rozdział 92605 § 0830 Kultura i Sport,     
      Wpływy z basenów i hali sportowej dopisać i innych obiektów sportowych  
       pozostawiając kwotę 1 200 000,00. 
       PowyŜszy wniosek został poddany pod głosowanie. Wynik głosowania: 
       4 głosy „za”, 5 głosów „przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się”. Jedna osoba  
       nie głosowała – wniosek nie został przyjęty. 
  

 Dział 921 i 926 Rozdział 92605 § 0830 Kultura i Sport, Wpływy z basenów  
i hali sportowej – opinia negatywna (4 głosy „za”, 5 głosów „przeciwnych”,  
1 głos „wstrzymujący się”. Jedna osoba nie głosowała). 
Komisja wnioskuje o uzupełnienie dochodów z obiektów sportowych t.j. 
Stadion Sportowy w Sandomierzu oraz  Park Piszczele. 

 
• Dział 710 
      Dział 710 Rozdział 71035 § 2020 Dochody własne. Działalność Usługowa.   
      Dotacja celowa na cmentarnictwo – opinia pozytywna (6 głosów „za”, 0 głosów   
      „przeciwnych”, 4 głosy „wstrzymujące się”. Jedna osoba nie głosowała). 

             Dział 710 - Wydatki – opinia pozytywna wraz z wnioskami Komisji  
             ( 10 głosów „za”,  0 głosów „przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się”.   
              

 
      Poddano pod głosowanie dochody w działach dotyczących: Transportu 
(600), Gospodarki Komunalnej (900), Gospodarki Mieszkaniowej (700), 
Kultury i Sportu (Dział 921 i 926), Dochodów od osób fizycznych i Prawnych 
(Dział 756), Działalności Usługowej (Dział 710) – wynik głosowania: 4 głosy 
„za”, 4 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”. Jedna osoba  
 nie głosowała). 
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• Wydatki Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego (Zadania inwestycyjne roczne  
w 2010 roku oraz Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  
w latach 210 - 2012  –  opinia pozytywna wraz z wnioskami Komisji (11 głosów 
„za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”). 

II. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wnioskuje o: 
• Z Działu 700 Rozdział 70095 § 4270 zadania remont budynków mieszkalnych 

przy ul. Lubelskiej  kwota  600.000 przenieść do Działu 900 zadania 
inwestycyjny roczne o brzmieniu „nadbudowa i modernizacja budynków 
mieszkalnych przy ul. Lubelskiej kwota  600.000.  
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie głosowała. 
 

• Z Działu 710 rozdział 71035 Cmentarnictwo zmniejszyć o kwotę 30 000,00 zł   
i przeznaczyć na dotację dla Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza 
Katedralnego.  
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
2 głosy „wstrzymujące się”. 
 

• Do inwestycji rocznych na 2010 rok dopisać zadanie: budowa chodnika przy  
ul. Patkowskiego  (np. Dział 700 Rozdział 70005 – zakup nieruchomości 
zmniejszyć o 100 000,00 zł i przeznaczyć na budowę chodnika przy  
ul. Patkowskiego). 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
1 głos „wstrzymujący się”. Jedna osoba nie głosowała. 
 

• Dział 600 Rozdział 60016 Usługi remontowe zdjąć 400 000,00 zł i przeznaczyć 
na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w Kamieniu Plebańskim  
(np. wykreślić ulice: ul. Panoramiczną, ul. Błonie, Działkowców).     
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 6 głosów „za”, 3 głosy „przeciwne”,  
1 głos „wstrzymujący się”. Jedna osoba nie głosowała. 
 

• W załączniku  Nr 1 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  
w latach 2010-2012 dopisać pozycję – I etap budowy kanalizacji sanitarnej  
w Kamieniu Plebańskim.  
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
1 głos „wstrzymujący się”. Jedna osoba nie głosowała. 

 
• W inwestycjach rocznych na 2010 rok dopisać zadanie: budowa oświetlenia 

ulicznego ul. Polna – boczna (np. z działu 600 rozdział 60016 zadanie  
ul. Powiśle – chodnik zmniejszyć o 20 000,00 zł i przeznaczyć na oświetlenie 
przy ul. Polnej – bocznej). 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
2 głosy „wstrzymujące się”.  
 

• W Dziale 600 rozdział 60016 § 4270 dopisać remont chodnika przy  
ul. RóŜanej. 

      PowyŜszy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
      0 głosów „wstrzymujących się”. Cztery osoby nie brały udziału w  głosowaniu. 
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• W Dziale 600 rozdział 60016 § 4270 dopisać remont chodnika ul. Wojska 
Polskiego. 

      PowyŜszy wniosek został przyjęty: 6 głosów „za”, 1 głos „przeciwny”,  
      1 głos „wstrzymujący się”. Trzy osoby nie brały udziału w  głosowaniu. 
 
• W Dziale 600 rozdział 60016 § 4270 dopisać remont chodnika ul. Krępianki. 
      PowyŜszy wniosek został przyjęty: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
      0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brała udziału w  głosowaniu. 
 
• W Dziale 600 rozdział 60016 § 4270 dopisać wykonanie ul. Chwałecka. 
      PowyŜszy wniosek został przyjęty: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
      0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brała udziału w  głosowaniu. 
 
• W dziale 900 rozdział 90095 § 4100 zdjąć kwotę 100.000. - wynagrodzenia 

agencyjne pozycja dot. prowizja dla inkasenta pobierającego opłaty na Bramie 
Opatowskiej i przeznaczyć na budowę kanalizacji sanitarnej w Kamieniu 
Plebańskim.  

      PowyŜszy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”,  
      0 głosów „wstrzymujących się”. Dwie osoby nie brały udziału w  głosowaniu. 
 
• W dziale 900 rozdział 90095 § 4300 zdjąć kwotę 100.000. z zadania remont 

budynku na targowisku przy ul. Przemysłowej przejętego od Ziemi 
Sandomierskiej S.A. i przeznaczyć na budowę kanalizacji sanitarnej  
w Kamieniu Plebańskim.  

      PowyŜszy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”,  
      0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
• W dziale 900 rozdział 90095 § 4300 zdjąć kwotę 100.000. z zadania 

utwardzenie terenu na targowisku przy ul. Przemysłowej po zlikwidowanej 
przepompowni i przeznaczyć na budowę kanalizacji sanitarnej  
w Kamieniu Plebańskim.  

 
• Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług prosi o wyjaśnienie Dział 900  

rozdział 90095 § 4100  wynagrodzenia agencyjne pozycja dot. prowizja dla 
inkasenta pobierającego opłaty na Bramie Opatowskiej kwota 100.000. 

 
III. Komisja postanowiła przedłoŜyć przedmiotową opinię Komisji BudŜetu  
         i Finansów. 
 
Ad. 4 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług odłoŜyła na kolejne 
posiedzenie Komisji opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat  
za wynajem lub dzierŜawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, 
szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Miejska Sandomierz oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres 
do trzech lat. 
 
 
 
 



 6 

Ad. 5 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług odłoŜyła na kolejne 

posiedzenie Komisji rozpatrzenie pism bieŜących. 
 
Ad. 6 
Wnioski Komisji 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek wnioskuje aby przeznaczyć kwotę 8 000,00  
na zakup urządzeń na plac zabaw – teren zielony przy Placu 3 –go Maja. 
 
Ad. 7 

Pan Jacek Dybus zgłosił rezygnację z pełnienia funkcji Zastępcy 
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz podziękował 
członkom Komisji za miłą współpracę. 
 
 
Ad. 8       
          Pan Jacek Dubus – Zastępca Przewodniczącego Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług. 
 
 
                                                                
                                                                              
                                                                            
                                                                   Jacek Dybus 
                                                    Zastępca Przewodniczącego Komisji  
                                                Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


