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Protokół Nr 13/11Protokół Nr 13/11Protokół Nr 13/11Protokół Nr 13/11/2011/2011/2011/2011    
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usługz posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usługz posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usługz posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług    

w dniu 23 listopada w dniu 23 listopada w dniu 23 listopada w dniu 23 listopada 2011 roku2011 roku2011 roku2011 roku    
    
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
    
Ad. 1Ad. 1Ad. 1Ad. 1    
 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu 
i Usług stwierdził na podstawie listy prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2003 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad 
sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy 
Sandomierz oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie 
dotacji dla spółek wodnych, działających na terenie gminy Sandomierz (…) 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. 
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 
7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta 

Sandomierza opłaty od posiadania psów od 01 stycznia 2012 roku. 
8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości od 1 stycznia 2012 r. 
9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od 

środków transportowych od 1 stycznia 2012 r. 
10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012. 
11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy 

informacji i deklaracji podatkowych. 
12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki 

budżetowej – Zakładu Komunalnego w Sandomierzu. 
13. Opiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty 
za korzystanie przez przewoźników i operatorów z przystanków 
komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca 
znajdujących się na terenie gminy miejskiej Sandomierz. 

14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Systemu Informacji Miejskiej dla 
miasta Sandomierza. 

15. Analiza projektu budżetu miasta na 2012 r. w działach: 600- transport  
i łączność, 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

16. Sprawy różne. Wnioski Komisji. 
17.  Zamknięcie obrad. 
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Komisja jednogłośnie (7 „za”) przyjęła porządek obrad. 
 
Ad 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali 
mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 
Wyjaśnień udzieliła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Gruntami i Rolnictwa. 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do omawianego projektu uchwały. 
Pan Zbigniew Rusak poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna 
 
Ad 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla 
spółek wodnych, działających na terenie gminy Sandomierz sposobu jej rozliczania 
oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań. 
Wyjaśnień udzieliła Pani Barbara Rajkowska. 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do omawianego projektu uchwały. 
Pan Zbigniew Rusak poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna 
 
Ad. 5 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do omawianego projektu uchwały. 
Pan Zbigniew Rusak poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna 
 
Ad. 6 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 
Po wysłuchaniu uzasadnienia Komisja wnosi o przeanalizowanie możliwości sprzedaży 
całości terenu. 
Za powyższym wnioskiem głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
W związku z wynikiem głosowania Pan Zbigniew Rusak zapytał, kto jest za 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały o treści jak w materiałach na sesję 
Głosowano: 0 „za”, 6 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia negatywna. 
 
Ad. 7 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta 
Sandomierza opłaty od posiadania psów od 01 stycznia 2012 roku. 
Radni wnieśli poprawki do przedmiotowego projektu uchwały: 
Pan Jacek Dybus zgłosił następujące poprawki: 
§5 
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„pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa dokonuje : zarządca obiektów a na 
terenach prywatnych Burmistrz Miasta Sandomierza” 
§6  
„zarządca zobowiązany jest wyznaczyć osoby do których obowiązków należy 
pobieranie opłat oraz termin ich przekazywania organowi podatkowemu. Zgłoszenie 
należy dokonać w terminie 14 dni od dnia w którym wyznaczono osobę”  
§ 8 
„ustala się wynagrodzenie dla zarządcy obiektu dokonującego poboru opłat od 
posiadania psów w wysokości 60% przekazywanych opłat. Zasady wypłaty 
wynagrodzenia określa szczegółowo umowa zarządcy z Burmistrzem Miasta 
Sandomierza. Zarządca obiektów zobowiązany jest w ramach tych środków zapewnić 
podatnikowi niezbędne środki czystości oraz numer identyfikacyjny zwierzęcia” 
Pan Zbigniew Rusak poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedstawionych poprawek. 
Głosowano: 6 „za”, 1 „przeciwny” 0 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, że Komisja przyjęła poprawki do omawianego 
projektu uchwały i poprosił obecna na posiedzeniu Panią Barbarę Grębowiec – 
Naczelnika Wydziału Finansowego o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia 
powyższych poprawek. 
Pan Maciej Stępień przedstawił wniosek o obniżenie stawki opłaty od posiadania psa 
do kwoty  50 zł. 
Przewodniczący obrad zapytał kto z członków Komisji jest za powyższym wnioskiem? 
Głosowano 3 „za”, 4 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – wniosek został odrzucony. 
W związku z przyjęciem zmian w omawianym projekcie uchwały Pan Zbigniew Rusak 
poprosił o przegłosowanie całości projektu z przyjętymi poprawkami. 
Głosowano: 4 „za”, 3 „wstrzymujące się. 0 „przeciwnych” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 8 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości od 1 stycznia 2012 r. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec – Naczelnik Wydziału 
Finansowego. 
Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
Głosowano: 5 „za”, 2 „wstrzymujące się”, 0 „przeciwnych” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 9.  
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków 
transportowych od 1 stycznia 2012 r. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 
Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
Glosowano: 4 „za”, 2 „wstrzymujące się”, 0 „przeciwnych” (jedna osoba nie brała 
udziału w głosowaniu)– opinia pozytywna. 
 
Ad. 10.  
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012. 
Wyjaśnień udzieliła Pani Barbara Grębowiec.  
Komisja nie wniosła uwag do omawianego projektu uchwały. 
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Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 11.  
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i 
deklaracji podatkowych. 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 12 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – 
Zakładu Komunalnego w Sandomierzu. 
Wyjaśnień udzielił Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 
Wobec braku uwag Pan Zbigniew Rusak poprosił pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 13 
Opiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za 
korzystanie przez przewoźników i operatorów z przystanków komunikacyjnych 
usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca znajdujących się na terenie gminy 
miejskiej Sandomierz. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Tomasz Piórkowski – Inspektor Wydziału Nadzoru 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 14 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Systemu Informacji Miejskiej dla miasta 
Sandomierza. 
Po zapoznaniu się z oryginałem dokumentu członkowie Komisji nie wnieśli uwag. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 15 
Pan Zbigniew Rusak poinformował o przystąpieniu Komisji do analizy projektu budżetu 
miasta na 2012r. w działach: 600- transport i łączność, 900- gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska. 
Członkowie komisji szczegółowo omówili projekt uchwały budżetowej na 2012 rok 
pod kątem dochodów i wydatków w przedmiotowych działach. 
Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu na  
2012 r. w omówionych działach i zapytał kto jest za takim wnioskiem? 
Głosowano: 5 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak poprosił aby na następnym posiedzeniu Komisji przegłosowała 
całość, czyli projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok oraz 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 
lata 2012-2023. 
Członkowie Komisji nie zgłosili sprzeciwu.  
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Ad. 16,17 
Pan Zbigniew Rusak stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
    
 

       Zbigniew Rusak 
   Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej,  

Handlu i Usług 
 

 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


