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Protokół Nr 5/2/2015 

Komisji Budżetu i Finansów 

z dnia 24 lutego 2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: 

Marcin Marzec 

Ad. 1 

Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie sprawozdania SORH S.A. z działalności inkasenta placu targowego przy ul. 

Przemysłowej w Sandomierzu za 2014 rok. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej 

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

miasta Sandomierza na okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na 

terenie Sandomierza. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez 

operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg 

publicznych i dworca (…) 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizacje w 2015 roku zadania: utrzymania bieżącej działalności BWA 

(…) 

9. Przyjęcie pism skierowanych do komisji. 

10. Sprawy różne. Wnioski. 

11. Zamkniecie obrad. 

Głosowano: 11 „za”  

Ad. 3 

Przyjęcie sprawozdania SORH S.A. z działalności inkasenta placu targowego przy ul. Przemysłowej  

w Sandomierzu za 2014 rok. 

Komisja wysłuchała wystąpienia Pana Marcina Ciszkiewicza – Prezesa SORH S.A. w Sandomierzu. 

Mówca omówił główne punkty sprawozdania, zwrócił uwagę, że spółka jako jedyna w Polsce jest 

administratorem placu targowego i jednocześnie importerem owoców i warzyw. Notowania cenowe 

prowadzone na placu na bieżąco są uznawane w całej Polsce. 

Wspomniał o braku możliwości rozładowania korków w rejonie ul. Przemysłowej. Wskazywanie 

rolnikom godzin otwarcia placu nie jest skuteczne. Jako administrator placu przedstawił potrzebę 

modernizacji nawierzchni, budowy kanalizacji burzowej oraz zainstalowania monitoringu. Bardzo 

ważne jest również unowocześnienie przestarzałego systemu wjazdowego. 
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Dyskusja. 

Radni poruszyli kwestie: 

 - działań spółki ukierunkowanych na pozyskiwanie środków unijnych w tym na modernizację placu, 

oraz współpracy z miastem w tym zakresie. 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza – podkreśliła, że administrowanie placem targowym to 

wymierna korzyść dla spółki, dlatego powinna ona dostrzegać potrzebę inwestowania środków  

w jego modernizację. 

Radny Andrzej Bolewski zapytał, czy miasto, jako udziałowiec, otrzymało dywidendę od spółki? 

Pan Marcin Ciszkiewicz odpowiedział, że spółka nie wypracowuje zysków. 

Radny Andrzej Bolewski – stwierdził, że po kilku latach działalności zyski powinny być. Zapytał  

o rentowność SORH S.A.. 

Radny Robert Pytka – powiedział, że plac przy ul. Przemysłowej jest własnością miasta. „Nie wolno 

nam mieszać pojęć „właściciel” a „administrator”. Zgodnie z obowiązującym spółkę prawem 

handlowym, dopóki walne zgromadzenie nie wyrazi zgody na wypłacenie dywidendy, wypłaty nie 

ma”.  

Radny Zbigniew Rusak zasugerował obniżenie cen biletów wjazdowych na plac ze względu na coraz 

niższe ceny płodów rolnych. „W ten sposób można zyskać na obrocie i zachęcić do korzystania  

z wjazdów”. 

Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie sprawozdania w głosowaniu. 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta 

Sandomierza na okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie 

Sandomierza. 

Radni zapoznali się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Radna Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług –

przedstawiła poprawki do projektu opracowane przez komisję: 

- w załączniku Nr 2 punkt 11 dopisać: „opłata parkingowa tygodniowa – 30 zł”.  

- w punkcie 14 skreślić - 50 zł w to miejsce wpisać - 120 zł. 

- uzupełnienie zapisu w Załączniku Nr 3 § 9 ust. 1 punkt 2 po słowach – „wykupienie abonamentu” 

dopisać: - „który jest ważny od dnia wydania osobie zainteresowanej. A za dzień wydania rozumie się 

datę wypisania dokumentu” 

W dyskusji radni zwrócili uwagę na wyłączenie ze strefy parkowania ul. Kościuszki. Zwrócono uwagę 

na dochody z parkingów i wpływ zastosowania ulgi dla mieszkańców na te dochody. 

Radny Andrzej Bolewski zgłosił wniosek formalny o pozostawienie strefy płatnego parkowania przy 

ul. Kościuszki. 
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Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie wniosku. Zapytał, kto jest „za” wnioskiem? 

Głosowano: 8 „za”,  1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie poprawek zgłoszonych przez Komisję Gospodarki 

Komunalnej Handlu i Usług i przedstawił kolejno wnioski: 

- w załączniku Nr 2 punkt 11 dopisać: „opłata parkingowa tygodniowa – 30 zł”, 

 zapytał, kto jest za wprowadzeniem takiej poprawki? 

Głosowano: 10„za”,  0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek został przyjęty. 

- w punkcie 14 skreślić - 50 zł w to miejsce wpisać - 120 zł. 

Głosowano: 10„za”,  1 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” – wniosek został przyjęty. 

- uzupełnienie zapisu w Załączniku Nr 3 § 9 ust. 1 punkt 2 po słowach – „wykupienie abonamentu” 

dopisać: - „który jest ważny od dnia wydania osobie zainteresowanej. A za dzień wydania rozumie się 

datę wypisania dokumentu” 

Głosowano: 10„za”,  0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący obrad powiedział, że w związku z przyjęciem powyższych poprawek oraz przyjęciem 

wniosku radnego Andrzeja Bolewskiego Komisja Budżetu i Finansów zaopiniuje projekt 

przedmiotowej uchwały z przyjętymi zmianami.  

Zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały po wniesionych 

poprawkach? 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i 

przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca (…) 

Komisja bez uwag przyjęła uzasadnienie do projektu uchwały. 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

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

Komisja nie wniosła uwag do projektu. 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 8  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizacje w 2015 roku zadania: utrzymania bieżącej działalności BWA 

Pan Cezary Gradziński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Obecny na posiedzeniu mieszkaniec Sandomierza zapytał „czy zeszłoroczna dotacja przekazana 

Powiatowi na ten cel została rozliczona, czy powiat nie ma na to pieniędzy?” 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza – podkreśliła, że do zadań miasta należy wspieranie 

placówek kulturalnych. „Zależy nam na dobrym ich funkcjonowaniu, BWA włączy się aktywniej  

w edukację mieszkańców, zmienią się godziny otwarcia galerii, wrócimy do plenerów malarskich”. 

Mówczyni wskazała, że działalność samorządu jest jawna, a sprawozdania z wydatkowania dotacji 

znajdują się w Wydziale Finansowym Urzędu. 

Wobec braku uwag do projektu uchwały, Przewodniczący komisji poprosił o jej pozytywne 

zaopiniowanie.  
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Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

SPRAWY RÓŻNE 

Pan Cezary Gradziński przedstawił dodatkowy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 

na 2015 rok 

Projekt uchwały będzie wniesiony na najbliższą sesję przez Burmistrza Sandomierza. 

Poinformował, że zmiana dotyczy przeniesienia środków z działu 750 rozdz. 75023 § 4700 w kwocie  

3.000,00 zł na szkolenie komisji antymobbingowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

Budżet OPS-u nie przewidywał takiego wydatku. Konieczność przeniesienie tych środków wynika  

z pokontrolnego nakazu Państwowej Inspekcji Pracy. 

Wobec braku uwag, przewodniczący zapytał, czy radni są za wprowadzeniem takiej zmiany  

w budżecie miasta? 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Komisja zapoznała się z: 

- pismem Radnego Andrzeja Bolewskiego - projekt restrukturyzacji placówki kultury przy ul. Portowej 

- utworzenie zakładu budżetowego. 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek powiedziała, że Komisja Nauki, Oświaty Kultury i Sportu 

wyraziła opinię, że działające przy ul. Portowej Centrum Rekreacji całkowicie spełnia swoją funkcję. 

Komisja uznała, że będzie to powielenie istniejącej już jednostki. 

Obecny na posiedzeniu mieszkaniec Sandomierza podkreślił, że „kulturą należy zajmować się 

kompleksowo. Po pierwsze ocenić stan obecny i przyjąć strategię działania.” Złożył ustny  wniosek  

o zorganizowanie sesji poświęconej kulturze. 

Obecny na posiedzeniu Przewodniczący Rady Miasta zaaprobował powyższy wniosek. 

- pismo radnego Andrzeja  Bolewskiego dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta w kontekście 

ubiegania się o fundusze unijne. 

Pani Katarzyna Zioło zapewniła, że trwają prace nad aktualizacją tej strategii. 

W związku z obszernością materiału pozostałego do omówienia Pan Jacek Dybus zapytał, czy radni 

wyrażają zgodę, aby przeanalizować je na następnym posiedzeniu.  

Radni jednomyślnie (11 głosów „za”) poparli powyższą propozycję.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 

 

 

     Jacek Dybus 

   Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


