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Protokół Nr 27/8/2012 

Komisja Budżetu i Finansów 

dn. 22 października 2012 r. 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  i 

Finansów. 

Ad. 1 

 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  i 

otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

 Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze ‘2012. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej. 

5.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 

6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia  

stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy  urządzeń 

infrastruktury  technicznej. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 

Sandomierza na 2012 rok. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 

Sandomierza na 2012 rok. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 

Sandomierza na 2012 rok. 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 

Sandomierza na 2012 rok.  

11. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta na 2012 rok.  

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr V/45/2003 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia  2003 r. w sprawie ustalenia cen za 

przewóz osób środkami komunikacji miejskiej.   

13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia cen i zasad zwolnienia z 

opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.  

14. Opiniowanie projektu uchwały  zmieniającej  uchwałę w sprawie 

wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowania  pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na 

terenie   Sandomierza. 

15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  powierzenia Przedsiębiorstwu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o.  

wykonywania usług na terenie miasta Sandomierza w zakresie: zimowego 

utrzymania  dróg i chodników, oczyszczania ręcznego placów, chodników, 
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schodów i parkingów, utrzymania zieleni miejskiej, wywozu nie 

segregowanych odpadów. 

16. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 

• Klub Radnych „Nasze Miasto Sandomierz”  - wnioski do budżetu na 2013 rok. 

• Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach – stwierdzenie nieważności uchwały Nr 

XXI/216/2012. 

• Mieszkańcy ul. Polnej i Rokitek – wniosek do budżetu miasta na 2013 rok – realizacja 

inwestycji – budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap IV – rejon ul. Ożarowska, 

Rolnicza i in.  

• Mieszkańcy ul. 11-go Listopada oraz  

• Pan M. D.*) – mieszkaniec ul. 11-go Listopada – dwa pisma w sprawie planowanej 

przebudowy ulicy.  

17. Wnioski, sprawy różne. 

18. Zamknięcie obrad. 

Ad. 3 

 Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze’2012. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie dokumentu w głosowaniu. 

Głosowano: 7 „za”, 2 „wstrzymujące się” 0 „przeciwnych” – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i 

Rolnictwa. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

 Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia  stawki 

procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy  urządzeń infrastruktury  technicznej. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. Wskazała, że dotychczasowa stawka 

pozwala na odzyskanie 1,9% kosztów poniesionych przez gminę na budowę urządzeń 

infrastruktury technicznej. 

W dyskusji radni wyrazili swoje uwagi dotyczące; 

- zbyt drastycznej podwyżki, 

- sposobu wykorzystania środków pochodzących z tej opłaty, 

- błędów w sztuce budowlanej np. budowa ul. Frankowskiego, 

Radny Zbigniew Rusak zgłosił wniosek formalny o zamknięcie przeciągającej się dyskusji. 
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Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciwnych”, 0 „wstrzymujących się” (dwóch radnych nie brało udziału 

w głosowaniu) 

Pan Andrzej Gleń zamknął dyskusje i poprosił o pozytywne zaopiniowanie omawianego projektu 

uchwały. 

Głosowano: 6 „za”, 2 „przeciw”,   1 „wstrzymujący się”,– opinia pozytywna. 

Ad. 7 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 

2012 rok. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Janusz Chabel – Dyrektor MOSiR w Sandomierzu. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radny Wojciech Czerwiec zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 

Przewodniczący obrad zapytał kto z radnych jest za powyższym wnioskiem. 

Głosowano: 3 „za”, 4 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – wniosek odrzucono. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o wniesienie uwag do projektu. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący obrad zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego 

projektu uchwały. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 

2012 rok. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Janusz Chabel. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 8 „za”, 1 „wstrzymujący się, „0”przeciwnych” – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 

2012 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 10 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 

2012 rok. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 11 

  Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta na 2012 rok.  

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Komisja nie wniosła uwag. 
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Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 12 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 23 kwietnia  2003 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami 

komunikacji miejskiej. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Marek Bronkowski – Zastępca burmistrza. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 13 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za 

korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Sandomierzu. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia przedstawionego prze Pana Janusza Chabla. 

Uwag nie wniesiono. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 14 

 Opiniowanie projektu uchwały  zmieniającej  uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowania  pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach 

płatnego parkowania na terenie   Sandomierza. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Marek Bronkowski. 

Uwag nie wniesiono. 

Głosowano: 7 „za”, 2 „wstrzymujący się, „1”przeciwnych” – opinia pozytywna. 

Ad. 15 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o.  wykonywania usług na terenie 

miasta Sandomierza w zakresie: zimowego utrzymania  dróg i chodników, oczyszczania 

ręcznego placów, chodników, schodów i parkingów, utrzymania zieleni miejskiej, wywozu nie 

segregowanych odpadów. 

 Uzasadnienie przedstawił Pan Marek Bronkowski. 

 Radni w dyskusji zwrócili uwagę na; 

- zakres usług  powierzonych PGKiM-owi, 

- optymalne ustalenie kolejności zimowego utrzymania dróg, 

- dokładne skonstruowanie umowy z Przedsiębiorstwem. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwał. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 16 

 

• Klub Radnych „Nasze Miasto Sandomierz”  - wnioski do budżetu na 2013 rok, 

Komisja zapoznała się z propozycjami zawartymi w w/w piśmie. Wnioski zaopiniuje Komisja 

merytoryczna – Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

• Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach – stwierdzenie nieważności uchwały Nr 

XXI/216/2012 – Komisja przyjęła do wiadomości stanowisko RIO. 
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• Mieszkańcy ul. Polnej i Rokitek – wniosek do budżetu miasta na 2013 rok – realizacja 

inwestycji – budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap IV – rejon ul. Ożarowska, 

Rolnicza i in.  

Radni  widzą potrzebę realizacji przedmiotowej inwestycji tym bardziej, że mieszkańcy 

deklarują jej współfinansowanie. 

• Mieszkańcy ul. 11-go Listopada oraz  

• Pan M. D.*) – mieszkaniec ul. 11-go Listopada – dwa pisma w sprawie planowanej 

przebudowy ulicy (pisma skierowano także do Burmistrza). 

Pisma rozpatrzy Komisja merytoryczna gospodarki komunalnej, Handlu i Usług.   

Ad. 17 

Wnioski radnych: 

Pan Wojciech Czerwiec – przypomniał, że ustawa „o drogach” nie klasyfikuje ich na gorsze i 

lepsze. Zwraca się z prośbą o sukcesywne oczyszczanie ulic miejskich w tym odpowiednie 

utrzymanie zimowe. 

Pan Andrzej Gleń – wnioskuje o wykonanie zadaszenia na przystanku przy ul. Lwowskiej. 

Pan Andrzej Bolewski – prosi o wykonanie poziomego oznakowania jezdni w sąsiedztwie 

kościoła przy ul. Lwowskiej. 

Pan Marceli Czerwiński – zwraca uwagę na regularne oczyszczanie cmentarza katedralnego. 

Pan Maciej Stępień – wnioskuje o utworzenie parkingu przy ul. Błonie w obrębie Galerii 

Sandomierz. 

Radni jednogłośnie poparli powyższy wniosek (Głosowano: 9 „za”) 

Pan Marek Chruściel – prosi o naprawienie oświetlenia ul. Holowniczej. 

Pan Piotr Majewski – zwraca uwagę na konieczność wykonania poziomego oznakowania ul 

Maciejowskiego. 

Ad. 18 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

Andrzej Gleń  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Renata Tkacz 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 ze zm., w zw. z art. 

26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., 

Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

 


