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Protokół Nr 4/2/2011 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 11 stycznia 2011 roku 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1 
 Pan Zbigniew Rusak stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
 Komisja przyjęła następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Analiza projektu budŜetu miasta na 2011 r. – inwestycje. 
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2011 r. 
5. Sprecyzowanie i przegłosowanie wniosków do projektu budŜetu na 2011 rok. 
6. Zamknięcie obrad. 

 
 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji – poprosił obecnego na posiedzeniu 
Pana Tadeusza Przyłuckiego o udzielenie informacji w sprawie sposobu wyliczenia kwoty  
rekompensaty do usług przewozowych dział 600 rozdz. 60004 § 4300.  
 Pan Tadeusz Przyłucki przedstawił wszystkim członkom Komisji kopie umów oraz  
pismo znak: TK/79/2011 w którym szczegółowo wyjaśniono tą sprawę (pismo stanowi 
załącznik Nr 1 do Protokołu).  
 Mówca poinformował, Ŝe PGKiM wyliczył kwotę rekompensaty po uprzedniej 
kontroli przewozów na terenie miasta. Uczestniczył w tym równieŜ pracownik Urzędu 
Miejskiego. Stwierdził między innymi Ŝe:  
 - spółkę obowiązują  umowy, które zostały zawarte z miastem na okres 5 lat. 
 - ubieganie się o dofinansowanie z UE na zakup autobusów wymagało podpisania tych 
 umów z miastem, 
 - wszelkie odstępstwa od tych umów uniemoŜliwi ą pozyskanie środków z UE. 
 Podczas dyskusji członkowie Komisji sugerowali by przedsiębiorstwo konkurencyjnie 
zakupiło małe busy i zorganizowało przewozy na wzór prywatnego transportu. 
 Obecny na posiedzeniu Zastępca Burmistrza Miasta poinformował, Ŝe miasto wybrało 
inny sposób na konkurencyjność usług tj. zakup kilku nowoczesnych autobusów które 
zapewnią wysoki standard podróŜy. 
 Pan Jacek Dybus powiedział, Ŝe po krótkiej analizie przedstawionych przez PGKiM 
dokumentów moŜna dokonać zmiany w omawianym dziale 600 tj. zmniejszyć kwotę  
884.676 zł o 30% . 
 Pan Zbigniew Rusak poprosił o przegłosowanie wniosku Pana Jacka Dybusa. 
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Podczas dalszej dyskusji Komisja wypracowała następujące wnioski do projekcie budŜetu 
miasta na 2011 rok: 
 
ZMIANA: 
 

1. dział 600 rozdz. 60004 §  4300  - kwotę 884.676zł  zmniejszyć o 30%  
      Głosowano 6 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych”.  
 

2. dział 600 rozdz. 60016 – ul. Mickiewicza 14-20 przebudowa - przenieść kwotę 
50.000 zł  do § 4270 remonty cząstkowe ulic. 

 Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
 

3. dział 801 rozdz. 80101 – budowa boiska wielofunkcyjnego SP nr 2 – oświetlenia 
kwota 120.000,00 – współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym w 50%. 

 Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
 

4. dział 801 rozdz. 80101zakup osprzętu na plac zabaw kwota 10.000,00 – 5.000,00 
przenieść do działu 900 rozdz. 90095 § 4210 – zakup urządzeń do zabawy na 
place zabaw. 

 Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
 
 
WYKRE ŚLENIE 
 

5. dział 900 rozdz. 90095 plac zabaw przy ul. śółkiewskiego – Lina  - 2.060.000,00 
 Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
 
6. dział 600 rozdz. 60016 - budowa ul. Kochanowskiego i przyległych ulic w 

Sandomierzu – 6.000.000,00  
  Głosowano: 6 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych”. 

 
 

7. dział 801 rozdz. 80101 – Radosna Szkoła – budowa placów zabaw przy SP nr 1 i 
nr 2 kwota 550.000,00  

 Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
 
8. dział 801 rozdz. 80101 zakup samochodu do przewozu materiałów i wyposaŜenia 

szkoły kwota 120.000,00 
 Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 4,5 
 Pan Zbigniew Rusak poprosił o ponowne rozpatrzenie wniosku sprecyzowanego na 
posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2011r. (Protokół Nr 3/1/2011): 
 „Wyasygnowanie z budŜetu miasta na 2011 rok środków na budowę kanalizacji     
lewobrzeŜnej części miasta” 
Za wycofaniem powyŜszego wniosku głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
 
Pan Zbigniew Rusak poinformował, Ŝe ostateczne wnioski do projektu budŜetu Komisja 
opracuje i sprecyzuje na najbliŜszym posiedzeniu. 
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Ad. 6 
Członkowie Komisji wyrazili swoje uwagi: 
 
-  Pan Jacek Dybus wielokrotnie zgłaszał do StraŜy Miejskiej uszkodzenie znaku 
drogowego przy parkingu obok Placu 3-go Maja – zgłoszenia nie przyniosły rezultatu, 
 
-  Panowie: Jacek Dybus i Andrzej Gleń od wielu miesięcy zgłaszali w wydziale Nadzoru 
Komunalnego o uszkodzeniu oświetlenia ulic: Słowackiego, Orzeszkowej, Retmańskiej  
i in. bez rezultatu. Wielokrotne zgłoszenia dotyczące odśnieŜania chodników i ulic takŜe 
nie były realizowane. 
 Radni proszą o nie lekcewaŜenie ich zgłoszeń poniewaŜ jest to działanie na szkodę 
mieszkańców. 
 
Pan Zbigniew Rusak stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 
 

      Zbigniew Rusak 
    Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej,  

      Handlu i Usług 
 

 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


