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Protokół nr 15/1/2008 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług  
w dniu 8 stycznia 2008 rok 

 
    
   
     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 – (11  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych” – jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu) 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Szczegółowa informacja dotycząca ceny za wywóz odpadów komunalnych. 
4. Opinia do projektu budŜetu na 2008 rok w zakresie dotyczącym gospodarki  
    komunalnej i inwestycji. 
5. Propozycje do Planu pracy Komisji na 2008 rok. 
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w roku 2007. 
7. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
8. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
9. Zamkniecie porządku obrad 
 
Ad. 3 
 Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu przedstawił informację dot. ceny za wywóz odpadów 
komunalnych – przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 2 do Protokołu. 
 

Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług zapoznał członków Komisji z pismem, w którym Pan Marek 
Bronkowski  Zastępca Burmistrz Sandomierza odpowiadając na pismo PGKiM – u  
w Sandomierzu przychyla się do propozycji wzrostu przychodów Zakładu Oczyszczalni 
Ścieków w wysokości 0,24 zł/m³ ścieków zarówno dla gospodarstw domowych jak  
i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Uzyskany przychód naleŜy  
w całości przekazać Zakładowi Oczyszczalni Ścieków – przedmiotowe pismo stanowi 
załącznik nr 3 do Protokołu. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przedstawienie uzasadnienia do zaproponowanej podwyŜki  
ścieków przedstawionej w /w piśmie. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
2 głosy „wstrzymujące się”. 
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Ad. 4  

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług dokonała analizy projektu 
budŜetu miasta na 2008 rok. Przedmiotowy projekt budŜetu opracowany przez 
Burmistrza Sandomierza został doręczony radnym w terminie ustawowym. 

Po dyskusji oraz złoŜeniu stosownych wyjaśnień przez: Pana Albina Sękula 
Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego, Pana Grzegorza CieŜa Naczelnika 
Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego Komisja przyjęła w głosowaniu jawnym opinię 
następującej treści: 
 
                                                            OPINIA  

KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, HANDLU I USŁUG  
Z DNIA 8 STYCZNIA 2008 ROK 

 DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUD śETU 
MIASTA SANDOMIERZA NA 2008 ROK 

 
Na podstawie § 72 i 76 Statutu Miasta Sandomierza oraz § 5 i § 11 ust. 3 załącznika  
Nr 6 do Statutu (Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr VIII/74/2003 z dnia  
17 września 2003 r. - Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 240, poz. 2287) oraz 
§ 2 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XII/96/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 
2007 roku w sprawie procedury uchwalania budŜetu oraz rodzajów i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu miasta Sandomierza - 
Komisja po rozpatrzeniu przedłoŜonego przez Burmistrza Sandomierza projektu 
budŜetu wydała następującą opinię: 
 
I. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w zakresie działania Komisji t.j.  
w działach: 

• Dział 600 - Transport  
- Dochody Wydziału NK – 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głosów   
  „wstrzymujący się”. 
- Wydatki Wydziału NK – 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos 
„wstrzymujący się” (jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu) wraz z wnioskami 
Komisji. 
 
- Dochody Wydziału TI (Dz. 600 Rozdz.60016 str. 114) – 11 głosów „za”,  
0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się” (jedna osoba nie brała udziału 
w głosowaniu). 
- Wydatki Wydziału TI (Dz. 600 Rozdz.60016 str.114)  – 11 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się” (jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu). 
 

• Dział 900 - Gospodarka komunalna 
- Dochody Wydziału NK - 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos 
„wstrzymujący się”. 
- Wydatki Wydziału NK – 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos 
„wstrzymujący się" (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu) wraz z wnioskami 
Komisji. 
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- Dochody Wydziału TI (Dz. 900 Rozdz. 90095, Rozdz. 90015) – 11 głosów „za”,  
0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się” (jedna osoba nie brała udziału 
w głosowaniu). 
- Wydatki Wydziału TI (Dz. 900 Rozdz. 90095, Rozdz. 90015 str. 114)   – 11 głosów 
„za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się” (jedna osoba nie brała 
udziału w głosowaniu). 
 

 
 
• Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

 - Dochody Wydziału NK – 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
       1 głos „wstrzymujący się”. 
- Wydatki Wydziału NK - 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos 
„wstrzymujący się” (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu) wraz z wnioskami 
Komisji. 
 
- Dochody Wydziału TI (Dz. 700 Rozdz. 70095) – 11 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się” (jedna osoba nie brała udziału w 
głosowaniu). 
- Wydatki Wydziału TI (Dz. 700 Rozdz. 70095 str. 114)  – 11 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się” (jedna osoba nie brała udziału w 
głosowaniu). 
 

• Dział 756 – dochody od osób fizycznych i prawnych 
- dochody Wydziału NK -  11 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
    1 głos „wstrzymujący się” (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu). 
 

• Dział 926 Rozdz. 92605 (Wydział TI) – Zadania z zakresu kultury fizycznej  
i sportu „Budowa centrum sportu i rekreacji w Sandomierzu” etap I i II, Stadion 
– 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się” 
(jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu). 

 
• Dział 801 Rozdz. 80104 (Wydział TI) – Oświata i wychowanie – przedszkola: 

Przedszkole Nr 5 i Nr 6 – 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się” (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu). 

 
• Dział 801 Rozdz. 80101 (Wydział TI) – Oświata i wychowanie  

„Ruch szansą na zdrowie – otwarte strefy rekreacji dziecięcej” – 11 głosów „za”,  
0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się” (jedna osoba nie brała udziału 
w głosowaniu). 
 
II. Komisja postanowiła przedłoŜyć przedmiotową opinię Komisji BudŜetu  
i Finansów. 
 
 Przyjęte w głosowaniu jawnym wnioski Komisji Gospodarki Komunalnej 
Handlu i Usług do projektu budŜetu miasta na 2008 rok: 
 
Komisja wnioskuje o zwiększenie wydatków: 

• Dopłata do biletów PGKiM - zwiększyć  o 100.000 zł (str. 78) 
          Dz. 600 – Transport, Rozdz. 60016 
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PowyŜszy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 6 głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się” (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu). 
 

• Opłata za administrowanie lokalami socjalnymi wynajętymi od SBM 
Sandomierz - zwiększyć o 4.000 zł (str. 81) 

     Dz. 900 – Gospodarka komunalna, Rozdz. 90095 Pozostała działalność 
     PowyŜszy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 5 głosów „przeciwnych”,  
     1 głos „wstrzymujący się” (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu). 
 
Komisja wnioskuje o zmniejszenie wydatków: 

 
• Odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych z powodu nie zapewnienia 

przez gminę lokali socjalnych dla osób posiadających wyroki sądowe 
zmniejszyć o 4. 000 zł (str. 79) 
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70095 remonty budynków 

      PowyŜszy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 5 głosów  „przeciwnych”,  
      1 głos „wstrzymujący się” (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu). 
 

                                                    Władysław Teter 
                      Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 
                                                      Handlu i Usług 

 
 
Ad. 5 
 

Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług przedstawił projekt Planu pracy Komisji na 2008 rok. Projekt planu 
pracy Komisji został przyjęty - 9 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych (trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu). Przedmiotowy projekt 
stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu. 
 
Ad. 6 

 
Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług w nawiązaniu do przekazanego w dniu dzisiejszym Członkom Komisji 
Sprawozdania z działalności Komisji w 2007 roku, zwrócił się o zgłoszenie 
ewentualnych uwag do jego treści. 
Wobec braku uwag - Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 
sprawozdanie z działalności Komisji w 2007 roku  oraz na podstawie jego wyniku  
( 9  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”- trzy osoby 
nie brały udziału w głosowaniu) stwierdził przyjęcie go przez Komisję. Sprawozdanie  
z działalności Komisji za 2007 rok stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu. 
 
 
Ad. 7,8 
Komisja wnioskuje o: 
- przystąpienie do negocjacji w sprawie zmian w Statucie Ekologicznego Związku  
   Gmin Dorzecza Koprzywianki oraz zmiany porozumienia zawartego z Ekologicznym  
   Związkiem Gmin Dorzecza Koprzywianki (liczba przedstawicieli danej gminy  
   w Zgromadzeniu powinna być uzaleŜniona od ilości  wniesionego wkładu), 
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-  rozwaŜenie moŜliwości zmiany umowy zawartej z PTTK Sandomierz na odpłatność  
   za korzystanie z Bramy Opatowskiej i Podziemnej Trasy Turystycznej poniewaŜ   
   zdaniem Komisji dochody są za niskie 
 
- przygotowanie informacji dot. środków pozyskanych przez Wydział Techniczno –   
  Inwestycyjny z zewnątrz w latach 2004 -2007. 
 
 
Ad. 9 
       
          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 


