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Protokół Nr 9/7/2011 
z posiedzenia wspólnego 

Komisji Bud Ŝetu i Finansów i Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
w dniu 19 kwietnia 2011 roku 

 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu  
i Finansów 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1  
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący obrad – poinformował na podstawie list 
obecności o quorum w Komisji BudŜetu i Finansów oraz w Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług, stwierdził prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Pan Andrzej Gleń przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie pisma Pana J. S.*)  skierowanego do Rady Miasta Sandomierza na VI 

sesji w dniu 6 kwietnia 2011 r. Wniosek Komisji. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizacje w 2011 roku zadania: Utrzymanie bieŜącej 
działalności Biura wystaw Artystycznych w Sandomierzu (…) 

5. Wnioski Komisji. 
6. Zamknięcie obrad. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o uwagi do przedstawionego porządku obrad. 
Pan Andrzej Bolewski zawnioskował by zdjąć z porządku obrad punkt 4. 
Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie przedstawionego wniosku. 
Głosowano: 3 „za”, 6 „przeciw”, 1 „wstrzymuj ący się”. 
Pan Andrzej Gleń  stwierdził, Ŝe Komisja odrzuciła wniosek i poprosił o przegłosowanie 
pierwotnego projektu porządku obrad posiedzenia wspólnego Komisji BudŜetu i Finansów  
i Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. (Na posiedzenie przybyli: Radny 
Zbigniew Rusak i Radny Tomasz Masternak). 
Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie.  
 
Ad. 3  
 Pan Andrzej Gleń poprosił obecnego na posiedzeniu Pana J. S. o przedstawienie 
Komisji swojego problemu. 
 Pan J. S. przedstawił informacje związane z działalnością Portu Handlowego 
Sandomierz oraz prośbę o udzielenie pomocy w utrzymaniu Przedsiębiorstwa, które  
w wyniku powodzi w 2010 roku poniosło ogromne straty. Pan J. S. dołączył podczas swojego 
wystąpienia  następujące pisma: 
- z dn. 16.05.2007r do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza – prośba o obniŜenie 
stawki podatku, 
- z dn. 27.06.2007r odpowiedź Burmistrza Sandomierza, 
- z dn. 28.05.2007r. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa S.A dotyczące ubezpieczenia 
Przedsiębiorstwa, 
- z dn. 24.05.2010 r. zaświadczenie o zalaniu w wyniku powodzi, 
- z dn. 16.09.2010r. zaświadczenie o powtórnym zalaniu,  
- z dn. 24.09.2010r. zaświadczenie o poniesieniu szkody, 
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- z dn. 4.08.2010r i 15.09.2010r RZGW w Krakowie potwierdzające okres w którym Port 
Handlowy Sandomierz nie wydobywał kruszywa z rzeki Wisły, 
- z dn. 12.11.2010r. Rzeczoznawca Majątkowy – Ocena techniczna i szacunkowa wycena 
szkód powodziowych w firmie Port Handlowy Sandomierz, 
- z dn. 12.03.2011r.Rzeczoznawca Majątkowy – Ekspertyza stanu technicznego budynków 
rozliczenie finansowe Przedsiębiorstwa za 2011r. 
- z dn. 19.01.2011r. do Burmistrza Sandomierza o umorzenie zaległości podatkowej. 
 Pan J. S. na koniec swojego wystąpienia powiedział między innymi  Ŝe oczekuje od 
miasta oddłuŜenia firmy, poniewaŜ dla miasta są to niewielkie kwoty a  pozwolą uratować 
Przedsiębiorstwo oraz miejsca pracy dla 16 osób. 
 Pan Andrzej Gleń poprosił obecna na posiedzeniu Panią Renatę Surmańską – 
pracownika Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu –   o przedstawienie 
stanowiska Burmistrza Sandomierza w tej sprawie. 
 Pani Renata Surmańska przedstawiła dane dotyczące umorzeń i ulg zastosowanych 
wobec Przedsiębiorstwa Pana J. S. w latach 2001 do 2010. Poinformowała, Ŝe Pan S. odwołał 
się do SKO w Kielcach w związku z decyzją Burmistrza Sandomierza odmawiającą 
umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości. W dniu 24 marca 2011 roku SKO 
utrzymało w mocy decyzję Burmistrza. 
 W dyskusji członkowie Komisji BudŜetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług analizowali: 
 - powody złej kondycji finansowej  Przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich lat 
 - specyfikę działalności Portu Handlowego, 
 - moŜliwości udzielenia pomocy Panu J. S., 
 Pan Wojciech Czerwiec zaproponował by, zrównać stawkę podatku Pana S. do stawki 
podatku jaki obowiązuje przedsiębiorstwo Pana M. 
 Pan Marceli Czerwiński powiedział, Ŝe obowiązkiem urzędnika jest poinformowanie 
podatnika o moŜliwościach udzielenia mu pomocy. 
 Pani Renata Surmańska poinformowała, Ŝe podatnicy zwracają się do Burmistrza  
w sprawie zastosowania wobec nich ulg, Pan S. o to się nie zwracał: nie mamy prawnej 
podstawy by wzywać podatnika i informować go o ulgach i umorzeniach. 
 Pan Zbigniew Rusak zaproponował, by urzędnicy pracowali w terenie i na miejscu 
udzielali informacji o moŜliwości uzyskania ulg i zwolnień.  
 Pan Maciej Stępień poprosił, by z wyjaśnień zawartych w piśmie wydziału 
finansowego z dnia 12.04.2011 r. wykreślić zdanie na stronie 3 mówiące o obniŜeniu 
wymiaru podatku w związku z klasyfikacją gruntów poniewaŜ to zwolnienie wynika z 
ustawy. Radny Maciej Stępień podkreślił, Ŝe rolą urzędnika jest słuŜenie mieszkańcom i 
dołoŜenie wszelkich starań by im pomóc w załatwianiu spraw. 
 Pan Jacek Dybus zaproponował, by wyliczyć jakiej wysokości zadłuŜenie ma Pan S. i 
wówczas podjąć wniosek o udzieleniu pomocy. 
 Pan Andrzej Bolewski przypomniał, Ŝe Burmistrz działa zgodnie z podjętą przez Radę 
Miasta uchwałą dotyczącą udzielania ulg wobec podatników. 
 
WNIOSEK  Komisji BudŜetu i Finansów i Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  
 
Komisje wnioskują do Burmistrza Sandomierza o umorzenie tych zaległości podatkowych 
Pana J. S., które są przedmiotem windykacji komorniczej.   
Głosowano: 12 „za”- jednogłośnie.  
 
 Pan Jacek Dybus zawnioskował, by Pan J. S. przedstawił program naprawczy 
Przedsiębiorstwa w związku z duŜymi zaległościami podatkowymi. 
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 Pan Maciej Stępień wyraził swoje obawy wobec powyŜszej propozycji. 
 Pan Wojciech Czerwiec poprosił o przegłosowanie jego wniosku: 
„Wnioskuję, by podatek od nieruchomości dla  przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą w międzywalu wynosił  do 2 gr. za 1 m²” 
Głosowano:  1 „za”, 8 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”. 
 Radny Andrzej Bolewski zaproponował, by przy konstruowaniu projektu uchwały  
w sprawie ulg podatkowych bardzo szczegółowo określić zasady ich stosowania w tym 
włączyć tereny zalewowe. 
  Pana Zbigniew Rusak poprosił by w roku bieŜącym zastosować ulgę wobec Pana S. 
adekwatnie do poniesionych strat w powodzi jeśli jest to moŜliwe. 
  
Ad. 4 
 Pan Andrzej Gleń  zawnioskował, by opiniowanie projektu uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizacje w 2011 roku 
zadania: Utrzymanie bieŜącej działalności Biura wystaw Artystycznych w Sandomierzu (…) 
przenieść na następne posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów. 
Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie. 

Przedmiotowy projekt uchwały będzie tematem obrad najbliŜszego posiedzenia 
Komisji BudŜetu i Finansów. 

Pan Andrzej Gleń porosił członków Komisji o opracowanie wniosków do treści 
Statutu Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 5 
Wnioski Radnych: 
 Jacek Dybus poprosił Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług o zwrócenie 
uwagi na estetykę wykonania krawęŜników w ul. Podwale od strony ul. Staromiejskiej oraz 
pyta z czego wynika błąd w budowie wylotu drogi z ul Staromiejskiej do Bulwaru. 
 Radny Andrzej Bolewski zwrócił uwagę na nieuregulowaną sprawę śluzy  
w Koćmierzowie. 
 
Ad. 6 
 Pan Andrzej Gleń Przewodniczący obrad posiedzenia wspólnego Komisji BudŜetu  
i Finansów i Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 

      Andrzej Gleń 
  Przewodniczący posiedzenia wspólnego Komisji BudŜetu i Finansów  

   i Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 
 
 
 
 
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.) 
 


