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Protokół Nr 31/12/2012 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 17 grudnia 2012 r. 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i 
Finansów. 
Ad. 1 
 Przewodniczący obrad stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i 
otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
Pan Andrzej Gleń przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie. 
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Odczytanie i przyjęcie poprawek do Regulaminu utrzymania porządku i 

czystości na terenie miasta Sandomierza. 
4. Odczytanie i opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod nazwą „budowa boiska 
wielofunkcyjnego i obiektów towarzyszących zlokalizowanych przy I Liceum 
Ogólnokształcącym (…) 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 
rok. 

7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta na 2012 rok. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cennika usług oraz 
wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu. 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia aportu do Spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstępy 
do obiektów uŜyteczności publicznej w Sandomierzu: Podziemnej Trasy 
Turystycznej oraz Bramy Opatowskiej. 

12. Przyjęcie i zaopiniowanie poprawek do projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta na 2013 rok. 

13. Przyjęcie i zaopiniowanie poprawek do projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013 – 2026. 

14. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
15. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 3,4 
Przewodniczący Komisji zwrócił się do radnych o zaopiniowanie poprawek wniesionych do 
projektów uchwał. 
Regulamin w sprawie utrzymania czystości i porządku w na terenie miasta 
Sandomierza. 
Odczytał fragmenty Regulaminu w brzmieniu po wniesionych poprawkach przez Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług: 
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§ 4                                                                        
Ust. 41.  Właściciel nieruchomości nie moŜe spalać odpadów powodujących wprowadzanie 
do atmosfery-  wykreśla się :szkodliwych - wpisuje się:   „toksycznych” substancji. W 
szczególności dotyczy to opon, folii i opakowań z tworzyw sztucznych. Zabronione jest 
wypalanie traw, słomy i ściernisk.  
§ 9                                                                   

Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza, 
zabrania się: 

1. Spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym, w pojemnikach, 
oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna 
(trociny, wióry, ścinki, dopisuje się: „gałęzie, liście itp.”.), a takŜe korek i korę oraz 
papier i tekturę, niezawierające substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o 
ile nie jest to sprzeczne z zasadami współŜycia społecznego;  

§ 10                                                                 
Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 
zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 
ust. 6.  

a. dla budynków uŜyteczności publicznej, poza wymienionymi niŜej dopisuje się: 
„nie mniej niŜ” 20 l na kaŜdego pracownika. Wykreśla się:  oraz 0,5 l na 
kaŜdego interesanta, klienta lub odwiedzającego;  

d. dla lokali handlowych wykreśla się: 30 l   wpisuje się „od 10 l „na kaŜde 10 m2 
powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;  

f.   dla lokali gastronomicznych wykreśla się „40 l”  wpisuje się „od 10 l” na  jedno 
miejsce konsumpcyjne, dopisuje się „jednak co najmniej jeden  pojemnik 
120 l na lokal „; pozostałe punkty pozostają bez zmian. 

Dodaje się ustęp 7 „ Deklarowana ilość odpadów komunalnych winna być podana w oparciu o 
średnią  ilość odpadów zebranych w poprzednich latach. Weryfikacja powyŜszego nastąpi w 
wyniku porównania ilości odebranych odpadów komunalnych z zadeklarowaną ilością. 
PowyŜsze dotyczy pkt 6 od a do k.” 
Zmiana numeracji było pkt. 7 i 8 na pkt. 8 i 9 
Ust. 8.Odpady pochodzące z cmentarzy, targowisk, parków, skreśla się „ i „  terenów 
zielonych, - dopisuje się: „parkingów, kempingów itp.” winny być selekcjonowane na odpady 
komunalne zmieszane oraz odpady biodegradowalne. Obowiązek ten spoczywa na 
zarządzających tymi terenami. Deklarowana ilość odpadów komunalnych winna być podana 
w oparciu o - dopisuje się: „średnią” ilo ść odpadów zebranych w poprzednich latach. 
Weryfikacja powyŜszego nastąpi w wyniku porównania - dopisuje się: „średnich” ilości 
odebranych odpadów  komunalnych z zadeklarowaną ilością; 
 
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik wprowadza się poprawki: 
§ 3. 1) Dla nieruchomości niezamieszkałych opłata za jeden pojemnik o  pojemności 120 l 

wynosi - skreśla się: „21,96” . - wpisuje się: „15,00”  zł 
2) JeŜeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niŜszą stawkę 

opłaty za pojemnik o pojemności  120 l, która wynosi  - skreśla się „13,27”   - wpisuje 
się: „10,00 „zł 

Dodaje się § 5 w brzmieniu: 
„Punktem wyjścia do ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na nieruchomości niezamieszkałej jest zadeklarowana w 
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deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami przez właściciela 
nieruchomości miesięczna ilość powstałych odpadów.” Następuje zmiana numeracji 
pozostałych punktów. 

W innych projektach uchwał zaproponowano następujące poprawki: 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów 

§3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego od 
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a w których wytwarzane są odpady komunalne 
uzaleŜniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, liczby pracowników, liczby osób 
czasowo w nich przebywających -dopisuje się: „określone w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku w § pkt 6 i 7,” i wynosi: 

1. dla budynków uŜyteczności publicznej, poza wymienionymi niŜej-  dopisuje się: „nie 
mniej niŜ”  20 l na kaŜdego pracownika.- skreśla się: „oraz 0,5 l na kaŜdego 
interesanta, klienta lub odwiedzającego” 

2. dla szkół wszelkiego typu 3 l na kaŜdego ucznia i pracownika;  
3. dla Ŝłobków i przedszkoli 3 l na kaŜde dziecko i pracownika;  
4. dla lokali handlowych - skreśla się: „ 30 l „ - wpisuje się: „od 10 l” na kaŜde 10 m2 

powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;  
5. dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na kaŜdego zatrudnionego, jednak co 

najmniej jeden pojemnik 120 l na kaŜdy punkt;  
6. dla lokali gastronomicznych-  skreśla się: „ 40 l „ - wpisuje się: „od 10 l”  na jedno 

miejsce konsumpcyjne,-  dopisuje się: „jednak co najmniej jeden 120 litrowy 
pojemnik na lokal „ 

Projekt uchwały  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
połoŜonych na terenie Miasta Sandomierza 
Załącznik nr 2  
objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia Deklaracji 

2.Sposób obliczenia wysokości opłaty miesięcznej (część D): 
a) NaleŜy oszacować ilość odpadów komunalnych powstałych na danej 

nieruchomości w ciągu jednego miesiąca, następnie  przeliczyć ją na liczbę 
pojemników o objętości 120 litrów kaŜdy. Skreśla się wszystkie punkty tego 
ustępu. 

Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie tych poprawek. Zwrócił się do obecnych o 
przedstawienie uwag. 
Pan Andrzej Gleń zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w 
sprawie  Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Sandomierza. 
Głosowano: 10 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Gleń zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i projektów wymienionych 
wyŜej. 
Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o przegłosowanie osobno §2 pkt 1 i 2 oraz w  §3 pkt 1 i 2 projektu 
uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik czyli w § 
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2 stawka 10 zł za odpady zbierane nieselektywnie i stawka 7 zł za odpady zbierane 
selektywnie w § 3 stawka 15 zł za odpady mieszane i 10 zł. selektywne. 
Zapytał kto jest za wprowadzeniem  tych stawek w projekcie uchwały. 
Głosowano: 8 „za”, 1 „przeciwny, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 
Poprosił o  przegłosowanie tego projektu uchwały z poprawkami jak wyŜej. 
Głosowano: 8 „za”, 1 „przeciwny, 1 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Gleń zapytał czy są uwagi do przedstawionego materiału i poprosił o 
przegłosowanie całego omówionego materiału. Zapytał kto jest za przyjęciem opracowanych 
projektów uchwał z poprawkami odczytanymi jak wyŜej. 
Zapytał kto z radnych jest za. 
Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – poprawki zostały przyjęte. 
Ad. 5 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sandomierz na realizację zadania pod nazwą „budowa boiska wielofunkcyjnego i obiektów 
towarzyszących zlokalizowanych przy I Liceum Ogólnokształcącym. 
Pan Andrzej Gleń otworzył dyskusję i poprosił Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika 
Miasta - o przedstawienie uzasadnienia do niniejszego projektu. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 10 „za”, 0 „przeciwny, 1 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 
Ad. 6 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 rok. 
Pan Cezary Gradziński przedstawił uzasadnienia do niniejszego projektu. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 11 „za” - jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 7 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
na 2012 rok. 
Pan Andrzej Gleń otworzył dyskusję i poprosił Pana Cezarego Gradzińskiego przedstawienie 
uzasadnienia do niniejszego projektu. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 11 „za” - jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 8 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza 
Pan Andrzej Gleń otworzył dyskusję w której radni zwrócili uwagę na: 
- sposób obliczania powierzchni zajęcia pasa drogi, 
- wysoką stawkę zaproponowaną w projekcie uchwały § 3   tj. 100zł 
Radny Wojciech Czerwiec przedstawił wniosek o zmniejszenie tej  kwoty  do 60 zł 
Przewodniczący komisji poddał wniosek pod głosowanie. Zapytał kto jest za w/w wnioskiem 
Głosowano: 6 „za”, 4 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” – wniosek przyjęty 
Przewodniczący obrad zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowanie omawianego projektu 
uchwały z przyjętym wnioskiem. 
Głosowano: 4 „za”, 6 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się – opinia negatywna.  
Ad. 9 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia 
regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Marek Bronkowski 
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w której radni zwrócili uwagę na: 
- 100% wzrostu stawek zawartych w załączniku do projektu uchwały  pkt 1-6  
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-  zapytali - kto do tej pory ustalał te stawki i  z czego one wynikają 
- czy ze środków pochodzących z tych opłat moŜna finansować zakup gruntu rozbudowę 
cmentarza, 
- czy cmentarzem nie moŜe administrować inny zarządca, 
W związku z wieloma wątpliwościami Pan Andrzej Gleń przedstawił wniosek o zaproszenie 
na posiedzenie Radcy Prawnego. 
Głosowano: 8 „za” – wniosek przyjęty 
Pan Andrzej Gleń ogłosił 15 minut przerwy (do czasu przybycia Radcy Prawnego) 
Pan Andrzej Gleń wznowił obrady. 
Pan Maciej Stępień przedstawił wniosek: 
W załączniku nr 1 do projektu uchwały czyli do tabeli nr 1-  Opłaty za miejsce na cmentarzu 
w pkt 1-6 zmniejszyć stawkę o 20 % w stosunku do stawki, która obowiązywała pierwotnie. 
Pan Andrzej Gleń poddał wniosek pod głosowanie. Zapytał kto jest za wnioskiem radnego 
Macieja Stępnia. 
Głosowano: 2 „za”, 3 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się – wniosek odrzucony 
Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie projektu uchwały i załącznika nr 1 w wersji 
przedstawionej przez Pana Burmistrza. 
Głosowano: 4 „za”, 2 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się – opinia pozytywna. 
Przewodniczący Komisji poprosił o wniesienie uwag do załącznika Nr 2 omawianego 
projektu uchwały. 
Radny Maciej Stępień przedstawił wniosek o wpisanie sformułowania dotyczącego wykupu 
terenu wokół grobowca 
Pan Andrzej Gleń poprosił o przegłosowanie powyŜszego wniosku. 
Głosowano: 2 „za”, 5 przeciw”, 1 „wstrzymujących się – wniosek odrzucony 
Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie załącznika nr 2 do omawianego 
projektu uchwały (regulamin) 
Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się – opinia pozytywna. 
Ad. 10 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Marek Bronkowski. 
Radni wnieśli uwagi: 
Pan Marek Chruściel zapytał w jaki sposób PGKiM dokonuje obliczeń opłat za 
odprowadzanie wód opadowych. Powiedział, Ŝe wielu mieszkańców prawobrzeŜnej części 
miasta jest oburzonych na wystawiane im upomnienia za niedokonanie opłat. 
Pan Andrzej Gleń poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Grzegorza Gawrona o udzielenie 
pisemnej informacji na ten temat. 
Radny Krzysztof NiŜyński zgłosił wniosek o obniŜenie stawki za odprowadzanie wód 
opadowych do kwoty 0,10 zł 
Pan Andrzej Gleń poddał pod głosowanie wniosek Radnego Krzysztofa NiŜyńskiego i zapytał 
kto jest za obniŜeniem stawki z obowiązującej 0,13.zł do 0,10 zł 
Głosowano: 6 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się – wniosek przyjęty. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie 
wniesienia aportu do spółki z o.o. 
Głosowano: 7 „za”, 1”przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna 
Ad. 11 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstępy do obiektów 
uŜyteczności publicznej w Sandomierzu: Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Bramy 
Opatowskiej. 
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Uzasadnienie przedstawiła Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza 
Komisja nie wniosła uwag. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie powyŜszego projektu uchwały. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 12, 13 
Przyjęcie i zaopiniowanie poprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta na 2013 rok. 
Pan Marek Chruściel - w związku z obszernością materiałów, mając na uwadze oszczędności 
- przedstawił wniosek o zakup laptopów dla radnych 
Pan Cezary Gradziński przedstawił: 
-  uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach zawarte w Uchwale Nr 89/2012 w 
sprawie opinii o projekcie budŜetu Gminy Sandomierz na 2013 rok.  
- poprawki wprowadzone w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy 
Sandomierz na 2013 rok. 
Skarbnik miasta udostępnił radnym projekt budŜetu na 2013 rok z naniesionymi poprawkami 
i poprosił o ich przyjęcie. Członkowie Komisji otrzymali po jednym egzemplarzu projektu 
budŜetu miasta na 2013 rok z poprawkami: 
Pan Cezary Gradziński odczytał poprawki prosząc o śledzenie tekstu dokumentu: 
- projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2013 rok 
- projekt uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Sandomierz na lata 
2013 -2026 
Zmiany w projekcie budŜetu: 
Projekt budŜetu – wykreślenie podpunktu 2.1 
- zał. nr 1  rozbicie par 2480 na 2320 oraz 2330 
- zał. nr 3 umieszczenie zadania indywidualizacja nauczania w klasach 1-3 
- zał. nr 4 uszczegółowienie zadań dotyczących zakupów inwestycyjnych 
- zał. nr 5 umieszczenie zadania indywidualizacja nauczania w klasach 1-3 
- zał. nr 6 zamiana słowa „zdolność” na „zbywalność” 
- zał. nr 7 wykreślenie zadań zleconych z par 2030 
- zał. nr 9 umieszczenie dotacji dla BWA 
- zał. nr 10 umieszczenie  Muzeum Okręgowego oraz niepublicznych przedszkoli 
- zał. nr 11 przeniesienie środków zgodnie z wnioskami Komisji budŜetu i Finansów 
Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie  poprawek do projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2013 rok. 
Głosowano: 8„za”, 1”przeciw”, 0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna 
Zmiany w projekcie WPF 
- par 6 wykreśla się dotychczasowy zapis wpisuje się się  zapis „Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem 1 stycznia 2013 rok  
- zał. nr 1 zmiana kwoty w pkt 10a na 12 053 224 
- zał. nr 2 dodany 
- zał. nr 3 umieszczenie zadania indywidualizacja nauczania w klasach 1-3 
Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie  poprawek do projektu w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013 – 2026 i zapytał kto jest 
za ich przyjęciem. 
Głosowano: 8„za”, 1”przeciw”, 0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna 
Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta na 2013 rok z poprawkami. 
Głosowano: 8„za”, 1”przeciw”, 0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna 
Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie   projektu w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013 – 2026. 
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Głosowano: 8„za”, 1”przeciw”, 0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
Ad. 14, 15 
Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
      Andrzej Gleń 
    Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
R. Tkacz 


