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Protokół Nr  33/8/2009 
             z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług                                 

w dniu 16 czerwca 2009 roku 
 
 
 
Godzina rozpoczęcia – 14,30 
Godzina zakończenia – 16,10 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni - jak załączona lista obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu). 
 
  
Ad. 1  
 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Pan Andrzej 
Bolewski stwierdził prawomocność obrad oraz otworzył posiedzenie. 
 
 
Ad. 2 

Pan Andrzej Bolewski Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług przedstawił następujący porządek obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim  
     Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację   
     projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Obrońców Westerplatte  
     i Frankowskiego w Sandomierzu”. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 

 
Wniosek 
Pan Jacek Dybus zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Komisji  
w  punkcie 3. Opiniowanie projektów uchwał następujących podpunktów:  
a) ustalenia wysokości stawek od posiadania psów na 2009 rok,  
b) zmiany w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta  
      Sandomierza. 
 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu.  
 
Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług poddał pod głosowanie projekt porządku obrad wraz z poprawką Komisji. 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:  
a) ustalenia wysokości stawek od posiadania psów na 2009 rok,  
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b) zmiany w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta  
      Sandomierza , 
c) zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
    Wodnej w Kielcach na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
     w ulicy Obrońców Westerplatte i Frankowskiego w Sandomierzu”. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 

Przyjęty porządek obrad: 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących”,  
0 głosów „przeciwnych”. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu.  
 
 
Ad. 3 
a) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
stawek od posiadania psów na 2009 rok i proponuje następującą treść projektu 
uchwały: 
 

 
                                             „Uchwała Nr     
                                             Rady Miasta Sandomierza z dnia 

 
 

W sprawie: Ustalenia wysokości stawek od posiadania psów na 2009 rok 
 
                                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym ( tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póź. Zm.) i art.19 

ust.1 pkt. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj.: Dz. 

U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z póź. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 

lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach 

lokalnych w 2009 r. ( M.P. z 2008 r., Nr 59, poz. 531)  Rada Miasta Sandomierza 

uchwala, co następuje: 

                                                                       

                                                                        § 1 

   Stawkę podatku od posiadania psów ustala się na rok podatkowy 2009 w wysokości 

48 zł od kaŜdego psa. Za kaŜdego następnego psa właściciel płaci 50% podstawowej 

stawki podatku 

                                                                        § 2 

     Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania w terminie 14 dni od dnia 

powstania zobowiązania podatkowego (wejście w posiadanie psa) i obowiązuje od 

01.07.2009 roku. 
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                                                                        § 3 

    Podatek od posiadania psów pobiera się w wysokości 24 zł od kaŜdego psa tj.  

w wysokości połowy stawki określonej, w § 1, jeŜeli obowiązek podatkowy powstał  

po 1 lipca 2009 roku. 

                                                                        § 4 

1. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa. 

2. Inkasentami podatku od posiadania psów są jednostki administrujące. 

a) mieszkaniowym zasobem gminy 

b) mieszkaniowym zasobem spółdzielczym 

c) nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych 

3. Inkasenci określeni w ustępie 2 realizują pobór podatku od posiadania psów,  

od ich posiadaczy w administracyjnym zasobie mieszkaniowym oraz od 

posiadaczy w budynkach administracyjnych przez inne osoby, połoŜonych 

najbliŜej siedziby jednostek wskazanych w ust. 2. 

4. Wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów wynosi 50% pobranego 

podatku. 

§ 5 

NiezaleŜnie od określonych ustawą zwolnień od podatku od posiadania psów nie 

pobiera się tego podatku. 

1. Od osób czasowo przebywających na obszarze miasta, jeŜeli zapłacili podatek 

od posiadania psów za dany rok podatkowy w miejscu stałego zamieszkania 

2. Od właścicieli, którzy wzięli psa ze Schroniska lub Przytuliska dla Bezdomnych 

Zwierząt za pierwsze 12 miesięcy, licząc od dnia zabrania psa. 

3. Od właścicieli utrzymujących psa ze względów humanitarnych, dotyczy to psów 

starych mających więcej niŜ 10 lat. 

4. Od inwalidów I i II grupy – właścicieli jednego psa. 

5. Od Organizacji i Stowarzyszeń, przytulisk,  które  w swoim zakresie działania 

mają ochronę zwierząt. 

6. Od właścicieli gospodarstw domowych, w których zwierzęta pełnią funkcję 

stróŜów gospodarstwa ( nie więcej niŜ 2 psy). 

7.  Emeryci i renciści prowadzący samodzielnie gospodarstwa domowe płacą 50% 

stawki podstawowej ( nie więcej niŜ 2 psy). 
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§ 6 

Integralną częścią niniejszej Uchwały jest Regulamin utrzymania czystości i 

porządku na terenie miasta Sandomierza na 2009 rok. 

§ 7 

          Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza.                                                          

                                                                      § 8 

      Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nie wcześniej niŜ z dniem 1 stycznia 

2009 roku.” 

 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek od posiadania psów na 2009 rok  
w brzmieniu j.w zaopiniowała pozytywnie: 8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących”, 
0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
Komisja prosi o skierowanie przedmiotowego projektu uchwały do zaopiniowania przez 
Radcę Prawną Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 
 
b) 

Komisja  po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmian  
w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Sandomierza 
zaopiniowała pozytywnie (8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących”, 0 głosów 
„przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu)  przedmiotowy projekt 
uchwały. 
 
c) 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację 
projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Obrońców Westerplatte  
i Frankowskiego w Sandomierzu” przedstawił Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik  
Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego. 
 
 
Pan Władysław Teter stwierdził, Ŝe środki w budŜecie miasta na 2009 rok na zadanie 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Obrońców Westerplatte i Frankowskiego 
w Sandomierzu” są zabezpieczone.  
Zdaniem Radnego zaciąganie poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację w/w zadania  jest  
nie potrzebne. 
 

Komisja zapytała Pana Grzegorza CieŜa – Naczelnik  Wydziału Techniczno – 
Inwestycyjnego: 
- czy zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Obrońców Westerplatte  
i Frankowskiego w Sandomierzu” moŜe rozpocząć się z  opóźnieniem w związku  
z tym, Ŝe Gmina Sandomierz będzie ubiegać się o poŜyczkę w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach? 



 5 

Pana Grzegorz CieŜ – Naczelnik  Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego 
udzielając odpowiedzi na powyŜsze pytanie stwierdził, Ŝe nie ma takiego zagroŜenia. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje aby pieniądze zaoszczędzone na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Obrońców Westerplatte i Frankowskiego w Sandomierzu”  
(w wyniku poŜyczki Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach) przeznaczyć na remont bloków komunalnych przy ul. Lubelskiej. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących”,  
1 głos „przeciwny”. 
 
Pan Jacek Dybus  - Radny Rady Miasta Sandomierza zaznaczył, Ŝe do momentu  
nie otrzymania przez Gminę Sandomierz poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Obrońców Westerplatte i Frankowskiego  
w Sandomierzu” nie naleŜy pomniejszać środków zabezpieczonych w budŜecie miasta 
na 2009 r na realizację tego zadania. 

 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie – 5  głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”, 1 głos „przeciwny”.  
 
 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się z treścią pism w których: 

• Mieszkańcy Osiedla Kamień Plebański zwracają się z prośbą o umieszczenie  
w planie wydatków na 2010 rok kanalizacji w/w osiedla. 

 
• Zarząd Powiatu w Sandomierzu przedstawia propozycję zmiany kategorii dróg 

powiatowych ul. Rokitek, ul. Staromiejska, ul. Salve Regina, na gminne  
z jednoczesną prośbą o zajęcie stanowiska. 

 
• Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sandomierzu zwraca  

się z prośbą o nieodpłatne przekazanie na własność Związkowi budynku przy  
ul. śeromskiego „Domek Patkowskiego”. 

 
• Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza przedkłada wniosek Polskiego 

Związku Działkowców, Zarząd w Sandomierzu (dot. „dofinansowania budowy 
części socjalnej biurowo – wiatrołap”), celem zaopiniowania przez Komisję 
Rady Miasta. 

 
• Pan Stanisław B.∗ mieszkaniec Sandomierza zgłosił sprawę dot. legalizacji  lub 

wymiany wodomierzy, które są uŜywane dłuŜej niŜ 5 lat.  
Pan Stanisław B.∗ zapytał: 
- Czy Mieszkańcy, zgodnie z nakazem ADM, muszą wymienić sprawne wodomierze? 
- Czy nie moŜna wykorzystać innych metod i nie naraŜać mieszkańców na dodatkowe    
    koszty? 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
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Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług prosi Pana Burmistrza o: 
- udzielenie odpowiedzi na w/w pytania. 
- o wyjaśnienie sprawy pojawienia się reklam komercyjnych firm, które oferowały 
mieszkańcom Sandomierza  wymianę wodomierzy - ulotki pod drzwiami mieszkań.  
Komisja pyta jak to się stało, Ŝe dwa dni po zawiadomieniu przez PGKiM mieszkańców 
o konieczności wymiany wodomierzy na nowe, juŜ pojawiły się oferty? 
 
 
Ad. 6 
 
 Pan Andrzej Bolewski Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
 
 
 
 
 
                                                                     Andrzej Bolewski 
                                                              Przewodniczący Komisji 
                                                      Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


