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Protokół nr 24/10/2008 

                    z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług  
w dniu 13 listopada 2008 rok 

 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 12,00 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 14,00 
  
   
     Posiedzeniu przewodniczył Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do Protokołu). 
 
Ad. 1  
 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  
Pan Władysław Teter stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad – (6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,0  głosów 
„przeciwnych”): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmian w budŜecie na 2008 rok, 
b) wprowadzenia dopłat do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na środki lokalnego   
    transportu zbiorowego na terenie miasta Sandomierza, 
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2009 r., 
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 01.01.2009 r., 
e) obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego. 
4.  Analiza realizacji zdań inwestycyjnych za III kwartały 2008 roku. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie porządku obrad. 
 
 
Ad. 3 
a)  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok wraz  
z uzasadnieniem przedstawiła Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 6  głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
b) 

Komisja odłoŜyła opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia 
dopłat do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na środki lokalnego transportu 
zbiorowego na terenie miasta Sandomierza na następne posiedzenie Komisji BudŜetu 
i Finansów (6 głosów „za”, 0  głosów „przeciwnych”, 0  głosów „wstrzymujących się”). 
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c)  
Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2009 r., wraz z uzasadnieniem 
i wysłuchaniu wyjaśnień Pani Moniki Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat 
zaopiniowała pozytywnie – 5  głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. 
 
d) 

Pani Monika Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat przedstawiła 
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych od 01.01.2009 rok. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie – 6 głosów  „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”.  
 
e) 

Projekt uchwały w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów 
wymiaru podatku rolnego przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Monika Hill – 
Kierownik Referatu Podatków i Opłat. 
 
Komisja wnioskuje o obniŜenie ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego 
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  
17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2008 r. z kwoty 55,80 zł za 1dt. do kwoty 47,25 za 1 dt.  
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”  
0 głosów „przeciwnych”.  
 
W związku z powyŜszym wnioskiem Komisja proponuje aby § 1 przedmiotowego 
projektu uchwały brzmiał: 
ObniŜa się cenę skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną  
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 
r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. 
(M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81 poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1dt. do kwoty 
47,25 za 1 dt.  
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały wraz poprawką został 
zaopiniowany pozytywnie – 6  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”.  
 
Ad. 4 

Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego – 
przedstawił informację dot. realizacji zadań inwestycyjnych za III kwartały 2008 roku.  
 
- Budynek socjalny – w trakcie realizacji, termin zakończenia budowy – 17.11.2008 r. 
- Budowa  centrum sportu i rekreacji – projekt  
- Budowa stadionu – I etap zakończony, II etap została podpisana umowa 
- Odwodnienie ulicy Powiśle – inwestycja zakończona 
- Oświetlenie uliczne ul. Spokojna – inwestycja zakończona 
- Ulica Dobkiewicza  - boczna – inwestycja zakończona 
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- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 – w trakcie  
    realizacji 
- Budowa Przedszkola Nr 5  - projekt w trakcie wykonywania 
- Budowa Przedszkola Nr 6 – kolejny przetarg został ogłoszony. 
 
Ad. 5 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których:  

 
• Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński” zaprasza Sandomierski Samorząd  

do przystąpienia do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”, której celem 
jest reaktywowanie historycznego szlaku Kraków – Lublin – Wilno jako 
międzynarodowego szlaku turystycznego. 

 
 
• Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu informuje  

o zebraniu, które będzie miało na celu wyłonienie grupy osób które podejmą 
działania zmierzające do zarejestrowania w sądzie społecznego Komitetu 
Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. 

 
 

• Pani Krystyna M.∗ zamieszkała w Sandomierzu zwraca się o podjęcie 
bezzwłocznie działań dla wstrzymania  wykonywania prac ziemnych wodociągu 
przy ul. Zawichojskiej do czasu zmiany projektu. 

 
 

• Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza znak pisma G.0853-88/08 
odpowiedź na pismo Pani Krystyny Mazur z dnia 9.10.2008 r. dot. oczyszczenia 
szamba i rozebrania muru na działce nr 915. 

 
 

• Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza pismo znak pisma  
SM 5231/6/94/08 odpowiedź na wniosek zawarty w protokole nr 22/8/2008  
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług dot. wystąpienia 
do właściciela ogrodu przy ul. Westerplatte o odbudowę chodnika, który został 
zniszczony przy wycinaniu drzew w w/w ogrodzie. 

 
 
 
Ad. 6 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o usuniecie dzikiego wysypiska śmieci na  końcu ul. Lipowej. 
Komisja uwaŜa, Ŝe naleŜy podać pod dyskusje temat dot. wywozu nieczystości z terenu 
Cmentarza Katedralnego i Cmentarza przy Parafii Świętego Pawła. 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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Ad. 7 
        

Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług. 
 
 
                                                             
 
                                                     
                                                                              Władysław Teter 
                                                                       Przewodniczący Komisji  
                                                                       Gospodarki Komunalnej 
                                                                               Handlu i Usług 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


