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Protokół Nr 40/9/2013 

Komisja Budżetu i Finansów 

dn. 5 listopada 2013 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  i Finansów. 

 

Ad. 1 

Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad Komisji   

i otworzył posiedzenie. 

 

Ad. 2 

Pan Andrzej Gleń przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wystąpienie mieszkańców ul. Mickiewicza 14 i 16 w Sandomierzu. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  ceny za odprowadzanie 

ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni  zanieczyszczonych o trwałej 

nawierzchni do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie Miasta 

Sandomierza na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.  

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska 

miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska „Mój 

 Rynek” przy Pl.3 Maja w Sandomierzu. 

7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/322/2009 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 30 lipca 2009   w sprawie  rozwiązania umowy 

użytkowania wieczystego gruntów.    

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania  dotacji celowej Społecznemu 

Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu na realizację zadania 

pod nazwą „Remont nagrobka w  sektorze III nr 63 oraz nagrobka „Folców”  

w sektorze IV nr 25 na Cmentarzu Katedralnym  w Sandomierzu.  

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko – 

Katolickiej Parafii Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu na realizację zadania 

pod nazwą „Sandomierz – modernizacja napędu elektrycznego trzech dzwonów  

w zabytkowej dzwonnicy katedralnej”. 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2013 rok.   

11. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta na 2013 rok 

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2013 – 2026. 

13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

 dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli 

 prawidłowości ich wykorzystywania.  

14.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok 

(projekt dodatkowy)  

15. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

- NSG GROUP – dot. utworzenia dodatkowej grupy taryfowej dla zaopatrzenia w wodę  

i odbioru ścieków, 
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- Klub Radnych „Nasze Miasto Sandomierz” – dot. komunalizacji terenów Skarbu Państwa. 

15. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

16. Zamknięcie obrad. 

 

Głosowano: 10 „za” przyjęciem w/w porządku obrad. 

 

Ad. 3 

Obecni na posiedzeniu mieszkańcy przedstawiciele osiedla „wojskowego” przy ul. 

Mickiewicza, zwrócili się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2014 rok środków 

na wykonanie generalnego remontu chodników, dróg dojazdowych wraz z oświetleniem 

terenów w obrębie bloków ul. Mickiewicza 14-16. 

Mieszkańcy poinformowali, że teren pomimo wykonanego projektu prac budowlanych od lat 

czeka na swoją kolejkę bez skutku. Ubytki w chodnikach i jezdni nie tylko szpecą osiedle, ale 

stały się niebezpieczne dla przechodniów. Teren jest niedoświetlony, co stanowi ogromne 

utrudnienie, szczególnie dla starszych osób stanowiących znaczną część mieszkańców. 

Mieszkańcy wyrazili nadzieję na pozytywne rozwiązanie tego problemu. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  ceny za odprowadzanie ścieków 

opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do 

kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie Miasta Sandomierza na okres od  

1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes PGKiM Sp.  

z o.o. w Sandomierzu.  Mówca powiedział między innymi, że dochody z podatku wynoszą 

612 tys. zł natomiast koszt utrzymania sieci kanalizacji to ok. 1 mln. zł. Zwrócił uwagę, że 

opłata ma za cel mobilizować mieszkańców do zagospodarowywania wód opadowych we 

własnym zakresie. 

Radni w dyskusji omówili tematy: 

- o ile wzrosną dochody spółki z proponowanej podwyżki, 

- zwrócono uwagę, że spółka nie wywiązuje się z obowiązku należytego utrzymania  

kanalizacji burzowej, 

- czy jest możliwość zwiększenia powierzchni zwolnionej z opłaty np. do 50 m
2 

Radny Marek Chruściel zapytał na jakiej podstawie mieszkańcy prawobrzeżnej części miasta 

dostają faktury z PGKiM – u za odprowadzanie wód opadowych jeśli nie ma na tym terenie 

sieci burzowej.  

Prezes PGKiM powiedział, że wyjaśni tą sprawę. 

Pan Andrzej Geń poprosił radnych o pozytywne zaopiniowanie omawianego projektu 

uchwały. Zapytał kto jest „za” 

Głosowano: 4 „za”, 1 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

 

Ad 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy 

ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę na zapis § 7 „Wysokość opłaty za rezerwację ustala 

administrator targowiska”. Czy takie upoważnienie jest zgodne z prawem? 
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Pan Andrzej Gleń poprosił o ustalenie z Radcą Prawnym prawidłowości tego zapisu  

i przedstawienie opinii na sesji lub wykreślenie tego sformułowania. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 

uchwały. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy 

ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 

Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad 7 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/322/2009 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 30 lipca 2009 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego 

gruntów.  

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Gruntami i Rolnictwa. 

 Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu. 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciwnych”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

 

Ad 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu 

Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu na realizację zadania pod 

nazwą „Remont nagrobka w sektorze III nr 63 oraz nagrobka „Folców” w sektorze IV nr 25 na 

Cmentarzu Katedralnym  w Sandomierzu.  

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński- Skarbnik Miasta. 

Radni zwrócili uwagę,  

- czy miasto może wykonywać remonty na cmentarzach wyznaniowych, 

- dlaczego cmentarz komunalny nie ma opracowanej mapy cyfrowej dostępnej w Internecie. 

- jaka jest możliwość wyremontowania schodków do cmentarza od strony ul. Parkowej. 

Pan Marceli Czerwiński złożył wniosek o wygospodarowanie środków na odremontowanie 

schodków prowadzących na cmentarz katedralny od strony ul. Parkowej. 

Przewodniczący obrad poddał wniosek pod głosowanie. Zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 6 „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” – wniosek został przyjęty. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie omówionego projektu uchwały. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko – Katolickiej 

Parafii Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą 

„Sandomierz – modernizacja napędu elektrycznego trzech dzwonów w zabytkowej 

dzwonnicy katedralnej”. 

Komisja po wysłuchaniu uzasadnienia nie wniosła uwag. Przystąpiono do głosowania. 

Przewodniczący obrad zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego 

projektu uchwały? 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
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Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił szczegółowo Pan Cezary Gradziński – Skarbnik 

Miasta. Poinformował również, że na najbliższej sesji wprowadzi jeszcze jedną zmianę  

w budżecie tj. dofinansowanie dożywiania w szkołach. 

Radni zwrócili uwagę na zwiększenie wydatków budżetowych w działach: 

801 – Oświata 

851 – Ochrona zdrowia 

900 – Gospodarka Komunalna 

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Radni uznali, że wydatek w kwocie 13 tys. 

na zakup aparatu fotograficznego dla wydz. Kultury jest zbyt wysoki i świadczy  

o „rozrzutności”. 

Radny Maciej Stępień przedstawił propozycję dofinansowania montażu instalacji elektrycznej 

w kościele św. Ducha. 

Po zakończeniu dyskusji Pan Andrzej Gleń poprosił o wyrażenie opinii do projektu uchwały, 

zapytał kto jest za? 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

na 2013 rok. 

Radni nie wnieśli uwag do uzasadnienia przedmiotowego projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu 

Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 12 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2013 – 2026. 

Uzasadnienie do projektu przedstawił Pan Cezary Gradziński. Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 13 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych podmiotów oświatowych oraz  zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystywania.  

Komisja wysłuchała uzasadnienia do projektu uchwały, które przedstawił Skarbnik Miasta. 

Obecny na posiedzeniu Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Pan Andrzej 

Majewski poinformował, że Komisja której przewodniczy, szczegółowo zapoznała się  

z projektem i zaopiniowała go pozytywnie. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 14 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok 

(finansowanie dożywiania dzieci) 

Pan Cezary Gradziński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
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Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 15 

Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

- NSG GROUP – dot. utworzenia dodatkowej grupy taryfowej dla zaopatrzenia w wodę  

i odbioru ścieków, 

- Klub Radnych „Nasze Miasto Sandomierz” – dot. komunalizacji terenów Skarbu Państwa. 

Komisja nie zajęła stanowiska w w/w sprawach. 

 

Ad. 16 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

    

Andrzej Gleń  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

  
Protokołowała: R. Tkacz 

 


