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Protokół Nr 33/2/2013 
Komisja BudŜetu i Finansów 

posiedzenie wspólne z Komisją Rewizyjną 
dn. 21 lutego 2013 r. 

 
Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu   
i Finansów. 
Ad. 1 
Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  obu Komisji  
(obecnych dwunastu radnych) i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
Pan Andrzej Gleń przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013-2016. 
4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budŜetu miasta na 2013 rok. 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu 
Sp. z o.o. na lata 2013-2016. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieŜ trybu ich pobierania,  z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji BudŜetu i Finansów i Komisji 
Rewizyjnej. 

9. Sprawy róŜne, wnioski Komisji, 
10. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 12 „za” - jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013-2016. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 11 „za”, 0 „przeciwnych” , 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 4 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
na 2013 rok. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński. 
Komisja nie wniosła uwag. 
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Głosowano: 12„za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 5 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2013-2016. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 
Mówca poprosił o przyjęcie korekty w załączniku nr 1  do niniejszej uchwały, polegającej na 
wpisaniu do juŜ zaplanowanych inwestycji, dodatkowych odcinków kanalizacji: 
 Pkt 2, rok 2015 – ul. Kwiatkowskiego, Głęboka, Lipowa, Chwałecka (łącznie 2,7 km) 
 Pkt 2, rok 2016 – ul. Kwiatkowskiego od działki nr 433/5 do studzienki E1 oraz ul. 
Kwiatkowskiego w okolicy ul. Milberta (łącznie 1,2km). 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 11 „za”, 0 „przeciwnych” , 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 6 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Marek Bronkowski. 
Pan Andrzej Geń poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 6 „za”, 5 „przeciwnych” , 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 7 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieŜ trybu ich 
pobierania,  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca 
Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 8 
Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji Rewizyjnej 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał treść pisma Pani B. K.*) 
przekazanego  Komisji drogą mailową w dniu 18.02.2013 r. oraz pismo Rzecznika Praw 
Dziecka znak: ZEW/43/2-3/2013/EM w sprawie finansowania sandomierskich dzieci 
uczęszczających do przedszkola w Tarnobrzegu. 
W związku z powyŜszym zapytał radnych czy chcą wprowadzić zmiany w projekcie uchwały 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B.K. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Radny Maciej Skorupa zwrócił się do Zastępcy Burmistrza o wyjaśnienie dlaczego nie został 
do tej pory odśnieŜony chodnik przy ul. Mickiewicza. Zapytał kto jest odpowiedzialny za 
odśnieŜanie tego chodnika i czy moŜe liczyć na to Ŝe będzie on odśnieŜany. 
Pan Marek Bronkowski poinformował, Ŝe chodnik bezpośrednio przylegający do posesji 
odśnieŜa właściciel posesji. 
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Radny Wojciech Czerwiec zwrócił uwagę na nieodśnieŜony teren parkingu i chodnika przy ul 
Kościuszki. Zwrócił się z prośbą o egzekwowanie zapisów regulaminu utrzymania czystości i 
porządku w mieście. 
Komisja przyjęła do wiadomości informacje: 
- Burmistrza Sandomierza znak: KSiP.1.2013.MZU w sprawie dofinansowania Klubu 
kolarskiego „Race Squad”. 
- Burmistrza Sandomierza znak: SK.0006.1.2013.CG wyjaśnienie dot. uchwały Nr 
XXIV/256/2012, 
- Regionalnej Izby Obrachunkowej znak: SO-0131/13/542/2013 dot. długu Miasta, 
- Regionalnej Izby Obrachunkowej znak: SO-0131/13/541/2013 dot. deficytu załoŜonego w 
projekcie uchwały budŜetowej miasta na 2013 r. 
-Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu znak: ZDP.5425.1.Ech.2013 dot. zmiany 
kategorii dróg powiatowych w Sandomierzu, 
-WyŜszej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu – oferta sprzedaŜy budynku 
przy ul. Portowej. 
Komisja nie zajęła stanowiska w w/w sprawach. 
 
Ad. 9, 10 
Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 

   Andrzej Gleń  
Przewodniczący obrad wspólnego posiedzenia Komisji BudŜetu 

i         Finansów i Komisji Rewizyjnej 
 
 
 
Protokołowała: 
R. Tkacz 
 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 ze zm., 
w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – j.t. 
Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 


