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PROTOKÓŁ NR 2/2/2018 

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ, HANDLU I USŁUG 

posiedzenie w dniu 17 grudnia 2018 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecnych 11 (jedenastu) członków Komisji, jak w załączonej  liście obecności. 

Radni nieobecni: 

Wojciech Czerwiec, Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Krzysztof Szatan. 

W posiedzeniu wzięła udział Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Ad. 1 

Pan Andrzej Majewski powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności 

prawomocność obrad i otworzył posiedzenie komisji. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Sandomierza  

do ustalenia stawek opłat za korzystanie z usług i urządzeń na targowiskach miejskich 

oraz stawek opłat parkingowych na parkingach zlokalizowanych poza pasem 

drogowym na terenie Sandomierza. 

4. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2019 rok w działach: 

- 600 – Transport i łączność, 

- 710 – Działalność  usługowa – cmentarze, 

- 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

5. Wnioski do projektu budżetu. 

6. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok. 

7. Zamknięcie obrad.  

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Sandomierza  

do ustalenia stawek opłat za korzystanie z usług i urządzeń na targowiskach miejskich oraz 

stawek opłat parkingowych na parkingach zlokalizowanych poza pasem drogowym na 

terenie Sandomierza. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Jacek Kuliga – Naczelnik Wydziału 

Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

Mówca powiedział między innymi, że Burmistrz (Pan Marek Bronkowski)  wydał zarządzenie 

dotyczące poboru opłat na niektórych parkingach. Wojewoda uchylił to zarządzenie 

stwierdzając, że Burmistrz nie ma delegacji ustawowej w tym przedmiocie. 

W związku z tym Burmistrz (Pan Marcin Marzec) przedkłada Radzie Miasta stosowny projekt 

uchwały.  
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Dyskusja. 

- Radny Piotr Chojnacki zapytał, jakie będą stawki opłat na targowiskach i parkingach  

i których parkingów to dotyczy. 

Pan Jacek Kuliga odpowiedział, że chodzi o zbieranie opłat na parkingu przy Spichlerzu, na ul. 

Patkowskiego, Pl. Poniatowskiego i „Wałodrodze”. Stawki opłat parkingowych wynoszą: za 

postój półgodzinny 1 zł, godzinny – 2 zł, autokary – 5 zł. 

Radny Piotr Chojnacki zapytał, dlaczego nie uwzględnia się poboru opłat na parkingu przy 

wjeździe na plac targowy przy ulicy Przemysłowej po lewej stronie. Radny jest zdania, że ten 

parking jest „najbardziej obłożony w soboty, a w soboty opłat się nie zbiera” Właśnie po to 

wyłącza się z pasa drogowego parkingi, żeby można było pobierać opłaty w soboty  

i niedziele. Radni już wnioskowali, aby ten parking wyłączyć z pasa drogowego. Zapytał, czy 

jest możliwe wydzielenie (wyłączenie) tego parkingu z pasa drogowego?   

Pan Jacek Kuliga odpowiedział, że udzieli wyjaśnień w tej sprawie na następnym posiedzeniu 

komisji. 

Pan Andrzej Majewski poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał kto jest za 

wydaniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2019 rok. 

DOCHODY 

Pani Barbara Grębowiec powiedziała między innymi: 

- w dziale 600 – Transport i łączność – przewidziano dochody majątkowe w wysokości 

3 171 259,27 zł z projektu „zakup taboru niskoemisyjnego” oraz dotację w wysokości 

802 178,96 zł na budowę ulic Cieśli i Maciejowskiego.  

- w dziale 710 – cmentarze – wpływy z zakupu miejsc na cmentarzu – 80 000,00 zł oraz 

dotacja w wysokości 25 000,00 zł. 

- w dziale 900 wpływy z opłat komunalnych za odbiór nieczystości – 3 550 000,00 zł. 

Radny Jacek Dybus zapytał, jakiej wysokości środki z tego działu przechodzą do PGKiM-u. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że przekazuje się wszystkie środki i muszą być przeznaczone na 

gospodarkę  odpadami. 

Wskazała, że w projekcie budżetu mamy nowy rozdział 90026 dotyczący budowy Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - są tu wpływy pochodzące z refundacji  

w wysokości 934 268,15 zł. 

(Radny J. Żyła opuścił salę obrad – obecnych 10 radnych) 

- Rozdział 90095 § 0750 - wpływy w wysokości 100 000,00 zł pochodzące z parkingów, które 

nie leżą w pasie drogowym. 

Pani Skarbnik poinformowała, że w omawianym dziale 900 rozdział 90095 w dochodach 

bieżących nie ma § 2370. Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej, w tym 

paragrafie powinny znaleźć się wpływy wykazane przez Targowiska Miejskie Samorządowy 

Zakład Budżetowy. Jest to nadwyżka środków obrotowych w wysokości 60 000,00 zł. 
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W dochodach bieżących w § 2057 i 2059, dochodach majątkowych § 6257 i 6259 kwoty te 

dotyczą wpływów w ramach programu „Rewitalizacji”. Ta „Rewitalizacja” przejdzie do 

rozdziału 795. 

Komisja omówiła dane z załącznika nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia 

planowane do poniesienia w 2019 roku, to jest wpływy z budżetu Państwa i Unii Europejskiej 

na zadania przewidziane do wykonania w ramach programu „Rewitalizacji” oraz 

„Endogeniczności”. 

W dalszej dyskusji poruszono sprawy: 

- związane skutkami ewentualnego odstąpienia od realizacji niektórych inwestycji np. 

„Rewaloryzacja Parku Miejskiego”, 

Radny Andrzej Bolewski zapytał, dlaczego przesunięto wykonanie „Parku osiedlowego przy 

ul. Baczyńskiego” na dalsze lata? 

Pani Skarbnik powiedziała między innymi, że przesunięcie wykonania zadania jest możliwe 

natomiast musimy zadanie wykonać. Zadań do wykonania jest dużo, dlatego musimy ich 

realizację rozciągnąć w czasie, w innym wypadku miasto musiałoby zwracać dotację „a na to 

nas nie stać”. 

- Radny Piotr Chojnacki zasugerował, że „w związku z tym, że budowa Parku Miejskiego ze 

względu na konieczność uzyskania pozwoleń na wycięcie drzew przesunie się w czasie, środki 

zabezpieczone na to zadanie można przesunąć na budowę Parku na Baczyńskiego”. 

W dalszej dyskusji zwrócono uwagę na stawki opłat za wywóz nieczystości w stosunku do 

wzrostu opłat tzw. „środowiskowych”. 

Mieszkanka Sandomierza zapytała, ile kamienic i które będą remontowane w ramach 

Rewitalizacji? 

Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego - odpowiedział, że 

dokumentacja techniczna jest przygotowana na wszystkie kamienice, do remontu 

przeznaczono 5 budynków. 

Pan Jacek Kuliga – powiedział między innymi, że zlecono firmie zewnętrznej wykonanie 

oceny realnych kosztów gospodarki odpadami w Sandomierzu. Należy się spodziewać 

wzrostu stawek opłat w tym zakresie. W porównaniu z Tarnobrzegiem 18 zł i  26 zł nasze 

stawki to 7 zł i 10 zł.   

Budżet „śmieciowy” jest budżetem zamkniętym są to pieniądze „znaczone”. 

(Radny Andrzej Bolewski opuścił salę obrad – obecnych 8 radnych). 

Pan Andrzej Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie części dochodowej omawianych 

działów projektu budżetu? 

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

WYDATKI 

Pani Skarbnik omówiła Załącznik nr 3 projektu uchwały budżetowej. 

Dział 600 – Transport miejski – podkreśliła, że trwają rozmowy związane z przekazaniem 

realizacji tego przedsięwzięcia, gdzie beneficjentem będzie PGKiM. 
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Komisja przedyskutowała tematy związane z ustaleniem różnorodności kupowanego taboru, 

planowaniem sieci połączeń autobusowych. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność 

weryfikacji umowy na świadczenie usług transportu zbiorowego. 

Pani Skarbnik omówiła szczegółowo pozostałe wydatki w dziale 700 i 900. 

W dalszej dyskusji omówiono temat kosztów utworzenia PSZOK, zasadności członkostwa 

Sandomierza w Ekologicznym Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki oraz rozsądnego 

wykorzystywania środków zaoszczędzonych przy wykonywaniu inwestycji lub przesunięciu 

termonów ich realizacji. 

Pan Andrzej Majewski poprosił o zaopiniowanie części wydatkowej projektu budżetu miasta 

na 2019 rok. Zapytał, kto jest za wydaniem opinii pozytywnej? 

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

Ad. 5 

Przewodniczący obrad stwierdził, że komisja nie wniosła uwag do projektu budżetu miasta 

na 2019 rok i taka opinię przekaże Komisji Budżetu i Finansów. 

Ad. 6 

Pan Andrzej Majewski poprosił radnych o wyrażenie zgody, aby plan pracy komisji na 2019 

rok omówić na następnym posiedzeniu. 

Radni wyrazili zgodę. 

Ad. 7 

Pan Andrzej Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

 

       Andrzej Majewski 

       Przewodniczący Komisji 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz –  

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 

 

 


