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    Protokół Nr 30/14/2016 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

     z posiedzenia w dniu 6 grudnia 2016 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Ad. 1 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Pani Wiesława Sabat przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok  

w działach; 

600 – Transport i łączność 

 71035 – Działalność usługowa, cmentarze 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2017-2019. 

5. Wnioski komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie.  

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok. 

Przewodnicząca komisji poprosiła obecną na posiedzeniu Panią Barbarę Grębowiec – 

Skarbnika Miasta - o przedstawienie kolejno informacji z projektu budżetu i udzielanie 

wyjaśnień w trakcie omawiania poszczególnych zagadnień. 

Komisja omówiła projekt uchwały po stronie dochodów. Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodnicząca poprosiła o wyrażenie opinii pozytywnej. Zapytała, kto jest za? 

Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Komisja omówiła projekt uchwały po stronie wydatkowej. 

DZIAŁ 600 

W trakcie dyskusji Radny Andrzej Anwajler zgłosił wniosek o zmniejszenie do dwóch z sześciu 

inwestycji zaplanowanych na ten rok. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższy wniosek. Zapytała, kto jest za jego 

przyjęciem? 

Głosowano: 3 „za”, 7 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – wniosek odrzucony. 

Radny Marcin Marzec zawnioskował, o zdjęcie kwoty 500 000,00zł z budowy  

ul. Maciejowskiego, Cieśli na rzecz wybudowania zadaszenia boiska Orlik przy Szkole 

Podstawowej Nr 1. 

Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. Zapytała, kto jest za jego przyjęciem? 
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Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 

Radny Andrzej Gleń złożył wniosek: 

Zmniejszenie o 100 000,00 zł - Budowa parkingu przy ul. T. Króla 

Zwiększenie  o kwotę 100 000,00 zł - Budowa placu zabaw przy ul Wielowiejskiej. 

Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie, zapytała, kto jest za jego przyjęciem? 

Głosowano: 7 „za”, 3 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się – wniosek przyjęty. 

Radny Wojciech Czerwiec zawnioskował o przeznaczenie środków na budowę ulic 

Sadownicza i Stara Prochownia. 

Głosowano: 3 „za”, 6 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się – wniosek odrzucony. 

Przewodnicząca obrad poprosiła o pozytywne zaopiniowanie działu z przyjęta poprawką. 

Zapytała, kto jest za? 

Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

DZIAŁ 71035 

Głosowano: 11 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Dział 900  

Radna Mariola Stępień złożyła wniosek: 

Załącznik Nr 3 

Dz.90095 – budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu 

Zmniejszenie o 170 000,00 zł 

Zwiększenie –  100 000,00 zł adaptacja budynku przy ul Podmiejskiej na świetlicę osiedlową 

     70 000,00 zł - uporządkowanie i zagospodarowanie działki przy ul. Błonie. 

Głosowano: 8 „za” 2 „przeciw, 2 „wstrzymujące się” – wniosek przyjęty 

Radny Jerzy Żyła złożył wniosek: 

Dz.90095 – budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu 

Zmniejszenie o 140 000,00 zł 

Zwiększenie – 100 000,00 zł – budowa chodnika ul. W. Polskiego odcinek od  

ul. Kochanowskiego do ul. Cegielnianej. 

  40 000,00zł – budowa oświetlenia ul. Topolowej 

Głosowano: 8 „za” 2 „przeciw, 2 „wstrzymujące się” – wniosek przyjęty 

Radny Andrzej Gleń złożył wniosek: 

Dz.90095 – budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu 

Zmniejszenie  o  310 000,00 zł 

Zwiększenie  - 250 000,00 – oświetlenie ul. Koćmierzów 

     30 000,00 zł odwodnienie ul. Brzeskiego 

     30 000,00 zł – asfaltowanie ul. Kotwicznej 

Głosowano: 8 „za” 2 „przeciw, 2 „wstrzymujące się” – wniosek przyjęty. 

Pani Barbara Grębowiec przedstawiła radnym nową wersję załącznika nr 9 i 10 do projektu 

uchwały budżetowej. Dokonuje się zmiany dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 

Jest to kwota 450 000,00 zł. 

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie powyższą propozycję. Zapytała, kto jest za 

jej  przyjęciem? 
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Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie – poprawka przyjęta. 

Pani Wiesława Sabat poprosiła o pozytywne zaopiniowanie działu 900 z przyjętymi 

poprawkami. 

Głosowano: 7 „za”, 2 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna.  

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że przedłużające się dyskusje o poszczególnych zapisach 

projektu budżetu nie pozwolą w dniu dzisiejszym na zredagowanie jednolitej wersji zmian 

zaproponowanych przez komisję. Poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 9 grudnia br. 

radni będą mogli zapoznać się z zestawieniem poprawek przyjętych w dniu dzisiejszym, które 

zostanie przekazane do zaopiniowania przez Komisję Budżetu i Finansów.  

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2017-2019. 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5, 6 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

komisji. 

 

    Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji 

 

 

 

 

 
 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 

 


