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        Protokół Nr 50/4/2018 

 Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

posiedzenie wspólne z Komisją Budżetu i Finansów  

w dniu 15 marca 2018 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Finansów.  

Obecni, jak w załączonych listach obecności. 

Komisja Budżetu i Finansów  

Nieobecni: Andrzej Gleń, Robert Kurosz, Wiesława Sabat. 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

Nieobecni: Andrzej Gleń, Agnieszka Frańczak - Szczepanek,, Jacek Dybus, Zbigniew Rusak, 

Wiesława Sabat. 

 

Ad. 1  

Pani Mariola Stępień otworzyła posiedzenie. Stwierdziła, że „w chwili obecnej 

wymagane quorum posiada Komisja Budżetu i Finansów w związku z tym ma ona umocowanie 

do wydawania opinii i podejmowania innych decyzji”. 

 

Ad. 2 

Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. - 

35 000,00 zł. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. -

55 200,00 zł 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. -

59 800,00 zł 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.  

- 1,92 zł 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2018-2031.  

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/382/2016 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Miejska Sandomierz oraz  zasad  korzystania z tych obiektów.  

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy 

Obrazów części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego  

i zawarcia porozumienia.  
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10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki  nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz 

na rok 2018.  

11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji Budżetu i Finansów 

12. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

13. Sprawy różne, wnioski. 

14. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. - 

35 000,00 zł. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta 

Sandomierza. 

Przenosi się środki w wysokości 35 000,00 zł zaoszczędzone z zadania: „budowa ul. 

Czereśniowej” na „Rewaloryzację Parku Miejskiego w Sandomierzu”, w celu zabezpieczenia 

kosztów nadzoru inwestorskiego, autorskiego i archeologicznego podczas prowadzonych 

robót.  

Głosowano: 6 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. (radny A. Lebida 

był nieobecny podczas głosowania). 

 

Ad. 4 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. -

55 200,00 zł. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Niniejszy projekt zakłada przeniesienie środków zaoszczędzonych z zadania „budowa ul. 

Czereśniowej” na budowę alejek żwirowych na skwerze przy ul. Zamkowej oraz budowę 

schodów prowadzących do ul. Katedralnej. 

Pan Jacek Kuliga – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego – dodał, że jest to miejsce 

zaniedbane, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku, stanowi ciąg pieszy, który po 

przeprowadzeniu prac upiększających może stać się również miejscem wypoczynku. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę na: 

-- dlaczego zaoszczędzonych środków z ul. Czereśniowej nie przeznacza się na realizację 

wniosków mieszkańców sprzed kilku lat np. przebudowa chodnika przy ul. 11 Listopada lub 

budowa nawierzchni ul. Kruczej-bocznej, jak również wniosków zgłoszonych przez radnych  

i nie ujętych w budżecie. 

-  wyrazili pogląd że inwestycje miejskie są bardzo kosztowne, 

Wyjaśnień udzielił Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego.  

Pani Mariola Stępień poprosiła radnych o wyrażenie opinii w głosowaniu. Zapytała, kto jest za 

pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Głosowano: 1 „za”, 6 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” – opinia negatywna. 
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Ad. 5 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. -

59 800,00 zł. 

Pani Barbara Grębowiec przedstawiła uzasadnienie. 

Projekt uchwały zakłada przeniesienie środków zaoszczędzonych z zadania „budowa ul. 

Czereśniowej” na budowę alejek żwirowych i na wykonanie prac remontowych na terenie 

Skweru Solidarności (u podnóża Bramy Opatowskiej). 

Pani Mariola Stępień poprosiła radnych o wyrażenie opinii w głosowaniu. Zapytała, kto jest za 

pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Głosowano: 6 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.  

- 1,92 zł. 

Pani Barbara Grębowiec przedstawiła uzasadnienie. 

Projekt uchwały zakłada zwiększenie wydatków budżetowych w Dziale 900. W związku  

z przekazaniem aportem do PGKiM sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej, której wartość 

jest niepodzielna przez wartość nominalną, zachodzi potrzeba dopłacenia różnicy celem 

uzupełnienia wartości nominalnej udziału. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pani Mariola Stępień zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 7 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2018-2031.  

Pani Barbara Grębowiec powiedziała, że w związku z negatywnym zaopiniowaniem dwóch 

zmian w budżecie, projekt WPF również ulegnie zmianie. „Wersję uwzględniającą Państwa 

decyzję przedstawię na sesji Rady Miasta”. 

Pani Mariola Stępień poprosiła o przegłosowanie projektu, który znajduje się  w materiałach 

na sesję, czyli nie uwzgledniającego dwóch odrzuconych zmian w budżecie. Zapytała, kto jest 

za wyrażeniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 0 „za”, 6 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” – opinia negatywna (radny M. 

Czerwiński nie głosował). 

 

Ad. 8 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/382/2016 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska 

Sandomierz oraz  zasad  korzystania z tych obiektów.  
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Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski – Inspektor  

w Wydziale Nadzoru Komunalnego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 9 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy 

Obrazów części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia 

porozumienia.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 10 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 

2018.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Pani Barbara Grębowiec poprosiła radnych o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2018 roku 

zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na 

wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych projektu związanego z promocją twórczości 

artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania”. 

Poinformowała, że środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie. Projekt zaopiniuje 

również Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 11 

 Pisma skierowane do Komisji Budżetu i Finansów. 

Przewodnicząca obrad odczytała pisma: 

- Zarządu Powiatu w Sandomierzu znak: OR.073.2.2018 w sprawie planów wykonania sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Milberta, 

- odpowiedź Radcy Prawnego na wniosek Komisji z dnia 26 lutego 2018 roku, 

- odpowiedź Burmistrza Miasta Sandomierza znak: UA.6724.6.7.2018 skierowana do Radnego 

A. Bolewskiego w sprawie wdrożenia nowego prawa wodnego, 

-  Radnego A. Bolewskiego w sprawie oceny możliwości przyłączenia bloków osiedla przy Hucie 

do kotłowni „Stocznia”. 
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Ad. 12 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług rozpatrzy pisma na następnym 

posiedzeniu. 

Pani Mariola Stępień przypomniała, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 19 

marca br. o godz. 10-tej. 

 

Ad. 13 

Wnioski. 

„Komisja Budżetu i Finansów zwraca się z prośbą do Pana Burmistrza o wystąpienie 

stosownym pismem do właścicieli nieruchomości  

- przy ul. Mariackiej 5 o wykonanie remontu elewacji budynku, 

- przy ul. Mariackiej 5  o uporządkowanie posesji. 

Wykonanie tych prac jest konieczne ze względu na zbliżające się obchody 800-lecia Diecezji 

Sandomierskiej” 

Wniosek przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 14 

Pani Mariola Stepień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

komisji. 

 

 

Mariola Stępień  

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów. 

 

Sylwester Łatka  

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


