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Protokół Nr 7/5/2011 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 17 lutego 2011 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu  
i Finansów. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności.  
Nieobecni: Pan Marceli Czerwiński. 
 
Ad. 1 
Pan Andrzej Gleń otworzył posiedzenie i na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności SORH S.A.  
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności OPS 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM sp. z o.o 
w Sandomierzu na lata 2011-2014. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2002 w sprawie 
ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2011-2023.  

10. Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 r. 
11. Rozpatrzenie pism bieŜących: 

• pismo Zastępcy Burmistrza w sprawie utworzenia Zakładu Zieleni Miejskiej. 
• pismo Pana Jerzego Niziołka w sprawie uruchomienia letniego basenu 

kąpielowego przy ul. Portowej. 
• pismo Radnego Andrzeja Bolewskiego dotyczące projektu budŜetu miasta na 

2011 rok. 
• pismo Radnego Andrzeja Bolewskiego dotyczące  podjęcia uchwały w sprawie 

naliczania podatku od posiadania psów. 
• informacja w sprawie składki członkowskiej Stowarzyszenie Miast Króla 

Kazimierza. 
12. Wnioski Komisji. 
13. Zamknięcie obrad. 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad. 
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Ad. 3 
 Pan Andrzej Gleń poprosił obecnych na posiedzeniu przedstawicieli SORH S.A.  
o przedstawienie informacji z działalności spółki za rok 2010. 
 Pan Krzysztof Krzystanek odczytał sprawozdanie z działalności Sandomierskiego 
Rynku Hurtowego w charakterze inkasenta placu targowego przy ul. Przemysłowej w 
Sandomierzu (sprawozdanie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu). 
Podczas dyskusji członkowie Komisji poruszyli problemy związane z: 
 - wypracowaniem działań zmierzających do podniesienia dochodów spółki poprzez 
     aktywną współpracę z sandomierskimi producentami, 
 - podniesieniem estetyki punktów gastronomicznych, 
 - rozwaŜeniem moŜliwości  zmniejszenia zatrudnienia w spółce, 
 - efektywnym wykorzystaniem powierzchni magazynowej, 
Przewodniczący Komisji poprosił o przyjęcie przedstawionego sprawozdania SORH S.A. 
Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie. 
Pan Andrzej Gleń stwierdził przyjęcie przedmiotowego sprawozdania. 
 
Ad. 4 
 Pan Andrzej Gleń przedstawił obecnym sprawozdanie z działalności OPS w 
Sandomierzu. Komisja BudŜetu i Finansów nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie. 
 
Ad. 5 
 Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie uwag do  projektu uchwały  
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM sp. z o.o w Sandomierzu na lata 2011-
2014. 
Wobec braku uwag poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 
Głosowano: 9 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych”   
(Nieobecny podczas głosowania P. Marek Chruściel). 
Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie zatwierdzenia 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych PGKiM sp. z o.o w Sandomierzu na lata 2011-2014. 
 
Ad. 6 
 Pan Andrzej Gleń poprosił członków Komisji o przedstawienie uwag do projektu 
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków. 
Pan Tadeusz Przyłucki – Prezez PGKiM sp, z o.o. w Sandomierzu uzasadnił przedmiotowy 
projekt uchwały wskazując, Ŝe w stosunku do cen netto obowiązujących dotychczas ceny  
1 m³ dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków wzrosną o stopień inflacji czyli 3%. 
Mówca poinformował, Ŝe taryfy zostały opracowane zgodnie z zasadami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r.    
W dyskusji członkowie Komisji poruszyli zagadnienia: 
 - budowy kanalizacji w lewobrzeŜnej części miasta, 
 - organizowania społecznych komitetów budowy kanalizacji poszczególnych ulic, 
 - ustalenia kolejności przyłączania poszczególnych ulic do kanalizacji, 
Pan Andrzej Gleń poprosił o przegłosowanie przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 7 „za”, 2 „wstrzymujące się”, 1 „przeciwny”.   
(Nieobecny podczas głosowania P. Marek Chruściel). 
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Przewodniczący  obrad stwierdził, Ŝe  
Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. 
 
Ad. 7 
 Pan Andrzej Gleń poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w 
sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych. 

Pan Tadeusz Przyłucki poinformował, Ŝe omawiany projekt uchwały został 
opracowany zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Stawki za 
wywóz odpadów płynnych i stałych zostały powiększone o 1 % podatku VAT.  
Członkowie Komisji dyskutowali między innymi:  
 - o zasadności podziału kosztów odbioru odpadów ścieków oraz ich przesyłu, 
 - uregulowaniu sprawy zrzutu wód deszczowych do kanalizacji (np. ul. śeromskiego), 
Pan Andrzej Gleń poprosił o przegłosowanie przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 5 „za”, 2 „wstrzymujące się”, 0 „przeciwnych”   
(Nieobecni podczas głosowania: P. Marek Chruściel,  Krzysztof NiŜyński, Piotr Majewski, 
Zbigniew Rusak). 
 

Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych. 
 
Ad. 8 
 Pan Andrzej Gleń poprosił członków Komisji o wypowiedzenie się co do treści 
projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr V/45/2002 w sprawie ustalenia cen za 
przewóz osób środkami komunikacji miejskiej. 
Członkowie Komisji stwierdzili, Ŝe przedmiotowy projekt uchwały został skonstruowany na 
podstawie błędnych wniosków i nie odzwierciedla intencji radnych członków Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Pan Andrzej Gleń  poprosił o przegłosowanie wniosku o negatywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 7 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych”   
Nieobecni podczas głosowania: P. Majewski, Z. Rusak, K. NiŜyński 
Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe  
 

Komisja BudŜetu i Finansów 
negatywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2002 w sprawie 
ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej 
 
Ad. 9. 
 Pan Andrzej Gleń poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Cezarego Gradzińskiego  
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2023.   

Mówca poinformował, Ŝe szczegółowe objaśnienia do wieloletniej prognozy 
finansowej dla gminy Sandomierz zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego projektu uchwały. 
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Podkreślił, Ŝe od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje nowa ustawa o finansach publicznych. 
Przepisy w niej zawarte normują między innymi zasady zadłuŜania się samorządów. 
W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały przewodniczący obrad 
poprosił o głosowanie. 
Głosowano: 6 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 1 „przeciwny”   
Nieobecni podczas głosowania: P. Majewski, Z. Rusak, K. NiŜyński 
Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe  
 Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2023. 
 
Ad 10 
 Przewodniczący Komisji przytoczył ustalenia Komisji BudŜetu i Finansów z dnia  
31 stycznia 2011 roku dotyczące wprowadzenia zmian do projektu budŜetu, następnie 
poprosił Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika Miasta o przedstawienie informacji na 
temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Sandomierza na 2011 rok. 
 Zgodnie z wnioskami komisji stałych środki w kwocie 120.000 zł – zakup samochodu 
przeniesiono do inwestycji – budowa kanalizacji  lewobrzeŜnej części miasta. 
Budowa ulic Kochanowskiego i Mickiewicza 14-20 zostały zdjęte z projektu budŜetu. 
Budowa boiska „Orlik” kwota 35.000zł - zadanie to znalazło się w projekcie budŜetu 
poniewaŜ mamy moŜliwość pozyskania środków z zewnątrz do 50% wydatków. Teren pod 
budowę mamy uzyskać od SSM ul. Baczyńskiego. 
 Kwotę 550.000zł z  budowy ul. Mickiewicza komisja wnioskowała o przeniesienie do 
remontów cząstkowych, zaś w przedstawionej wersji projektu budŜetu w tym celu zdjęto 50% 
z dopłat do biletów i te środki  przeznaczono na remonty cząstkowe ulic. W dziale remonty 
cząstkowe ulic mamy w związku z tym kwotę 1.257.338zł z czego 50.000 zł to środki 
inwestycyjne (omawiane poprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta Sandomierza na 2011 rok – w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu) 
 
 W dyskusji członkowie Komisji BudŜetu i Finansów podjęli ponownie temat wycięcia 
z projektu budŜetu: inwestycji ul. Kochanowskiego, wydatków związanych z budową placu 
zabaw przy ul. śółkiewskiego oraz budowy oświetlenia przy ul. Staromiejskiej. 
 W związku z przedstawionymi przez Skarbnika poprawkami do projektu budŜetu - 
Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
budŜetu na 2011 rok z wniesionymi  poprawkami. 
Głosowano: 6 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 1 „przeciwny”   
( Nieobecni podczas głosowania: P. Majewski, Z. Rusak, K. NiŜyński.). 
Pan Andrzej Gleń-  Przewodniczący Komisji stwierdził, Ŝe: 
 
Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta Sandomierza na 2011 rok. 
 
Ad. 11 
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji poprosił obecnych o wyraŜenie zgody na 
przeniesienie punktu 13 porządku obrad na następne posiedzenie. Wobec braku uwag Pan 
Andrzej Gleń  zamknął posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów. 
 

Andrzej Gleń 
           Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 

 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


