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Protokół Nr 54/7/2010 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 05 lipca 2010r. 
 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Komisji BudŜetu i 
Finansów Rady Miasta Sandomierza. 
Ad. 1 
Przewodniczący Komisji stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i 
otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
Komisja przyjęła jednogłośnie następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wykonanie budŜetu miasta za I kwartał 2010r. 
4. Prognozy wykonania budŜetu miasta za II kwartał 2010r. 
5. Informacja Burmistrza o skutkach powodzi i działaniach podjętych w celu ich 

złagodzenia. 
6. Informacja Burmistrza o rodzajach i wysokości pomocy otrzymanej od innych 

samorządów i urzędów. 
7. Informacja Burmistrza o rodzajach i wysokości pomocy przekazywanej 

poszkodowanym Mieszkańcom za pośrednictwem samorządu gminnego. 
8. Informacja o rodzajach pomocy przewidzianej dla przedsiębiorców poszkodowanych w 

wyniku powodzi. 
9. Informacja Burmistrza o działaniach podjętych w sprawie STBS. 
10. Wolne wnioski, sprawy róŜne. 
11. Zamknięcie obrad. 

Ad. 3 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił o udzielenie informacji na temat wykonania budŜetu miasta 
za I kwartał 2010r. Skarbnik miasta Sandomierza podał dane: 
DOCHODY 
Dochód – plan 87 895 766 zł 
Wykonanie – 17 629 900zł 
Stanowi to 20,06% wykonania planu dochodów. 
WYDATKI 
Wydatki – plan 114 422 898zł 
Wykonanie – 15 717 691zł 
Stanowi to 13,79% wykonania planu wydatków. 
Pan Wojciech Czerwiec spytał czy są działy w których raŜąco nisko wykonano plan. Skarbnik 
Miasta poinformował Ŝe nie ma znaczących odchyleń, wskazał jednak, Ŝe przedłuŜająca się 
zima spowodowała opóźnienia w rozpoczęciu robót drogowych, zaś powódź przerwała na 
dość długi czas kontynuację planowanych robót. Nie pozostaje to bez wpływu na kształt 
wykonania planów budŜetowych. 
Pan Michał Saracen zapytał jaki wpływ na wykonanie budŜetu będzie miała powódź. 
Skarbnik podkreślił, Ŝe zwolnienia z podatków i innych danin spowoduje do września br. 
stratę w wysokości 2,5 mln zł. 
Pan Władysław Teter wskazał, Ŝe naleŜy sprecyzować formy zwolnień od podatków za 
pomocą uchwały Rady Miasta. 
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Pan Michał Saracen zasygnalizował inny sposób pomocy powodzianom, mianowicie 
uchwalenie stawki zasiłku jednorazowego tak jak zrobiły to samorządy np. Tarnobrzega i 
Gorzyc. 
Radni zapytali o obecny stan konta dla powodzian. Pan Cezary Gradziński poinformował, Ŝe 
jest to kwota 301 013 97zł 
Ad. 4 
Skarbnik Miasta poinformował o stanie wykonania budŜetu za I półrocze: 
37,56% po stronie dochodów 
33,39% po stronie wydatków 
W dyskusji radni interesowali się moŜliwościami łagodzenia skutków powodzi między 
innymi poprzez zawieranie umów z innymi samorządami. 
Pan Andrzej Majewski zapytał o zagroŜenia w wykonaniu zaplanowanych inwestycji w 
mieście. 
Zastępca Burmistrza udzielił wyczerpujących informacji w sprawie aktualnego 
zaawansowania prac róŜnych  inwestycji w mieście. Wskazał takŜe na intensywne działania 
władz miejskich w celu zaspokojenia potrzeb lokalowych dla mieszkańców całkowicie 
pozbawionych domów. 
Pan Wojciech Czerwiec zapytał czy w obecnej kryzysowej sytuacji nadal planowana jest 
inwestycja pod nazwą plac zabaw przy ul. śółkiewskiego. Pan Marek Bronkowski udzielił 
twierdzącej odpowiedzi. 
Ad. 5,6 
Pan Marek Bronkowski poinformował obecnych o skutkach powodzi: 
11 km² powierzchni miasta, 
820 indywidualnych budynków z czego 30% to budynki parterowe, 
2,5 tys poszkodowanych mieszkańców, 
44 km zniszczonej sieci kanalizacji, 
2 zdewastowane szkoły, 
1 świetlica. 
Szacuje się Ŝe szkody wynoszą 900 mln zł 
W chwili obecnej OPS wydał 820 decyzji przyznających zapomogę do 6 tys. zł. Wydano na 
to świadczenie 4 283 200zł. Za drugie zalanie wydano 36 decyzji na kwotę 90 tys.  
 Mówca poinformował o pracach nad procedurami przyznawania pomocy w wysokości 100 
tys. zł. W ślad za oceną stanu technicznego zalanego domu pójdzie decyzja o przyznaniu 
kwoty do 100 tys. Obowiązki te nałoŜone są na OPS w Sandomierzu, który do chwili obecnej 
przyjął 682 wnioski. Nie mamy jeszcze sprecyzowanych rozporządzeń ani wytycznych na 
podstawie których moŜna uruchomić wypłatę tych środków. 
WaŜne jest uzyskanie informacji o tym jak te osoby których domy przeznaczone są do 
wyburzenia zamierzają zorganizować sobie nowe miejsce zamieszkania, oraz zebranie danych 
o zapotrzebowaniu na materiały budowlane.  Chcemy takŜe zapoznać wszystkich z listą firm 
które zadeklarowały usługi budowlane 
Pan Michał Saracen zapytał czy listy  firm i osób które chcą pomagać powodzianom są 
dostępne na stronie internetowej miasta. 
Pan Marek Bronkowski poinformował, Ŝe na spotkaniu w z powodzianami w dniu 
06.07.2010r. zostanie przekazana ta informacja. Decyzje które teraz zapadają w wielu domach 
powodzian są bardzo trudne. WaŜą się losy czy ludzie pozostaną na starych miejscach czy teŜ 
będą chcieli zaczynać wszystko od nowa na zupełnie innym terenie. 
Radny Michał Saracen zakwestionował racjonalność działań PGKiM – spółka nie skorzystała 
z oferty  firmy z Ostrowca Św. która posiada specjalistyczny sprzęt i uprawnienia do 
usuwania odpadów. Miasta. Zastępca Burmistrza poinformował, Ŝe miasto podpisało umowę 
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z PGKiM na oczyszczenie prawobrzeŜnej części miasta, być moŜe ostrowiecka firma okazała 
się zbyt droga.  
Pan Saracen jest zdania Ŝe PGKiM nie jest w stanie w moŜliwie krótkim czasie sprzątnąć 
całego terenu zalewowego. Niezrozumiałym jest dlaczego miasto nie podpisuje umów w tym 
przedmiocie z innymi specjalistycznymi firmami. 
Pan Władysław Teter stwierdził Ŝe PGKiM ma za mało sprzętu i ludzi Ŝeby poradzić sobie z 
ogromem pracy przy usuwaniu skutków powodzi, przewiduje Ŝe pracując w obecnym tempie 
sprzątanie zakończy się pod koniec br. co jest nie do przyjęcia. 
Pan Michał Saracen przypomniał, Ŝe jest wielu chętnych do pomocy. Wolontariusze z 
Warszawy zostali jednak źle potraktowani przez PGKiM nie dostali ani odzieŜy ani narzędzi 
do pracy. 
Pan Marek Bronkowski wyjaśnił, Ŝe grupa ta miała pracować pod kierownictwem PGKiM ale 
nie chciała się na to zgodzić poniewaŜ zaplanowała pracę u konkretnych osób. Miasto 
pokrywa koszty wyŜywienia, noclegu, odzieŜy i szczepień w związku z tym wymaga 
wykonania  konkretnej pracy. 
Pan Wojciech Czerwiec przypomniał o innym incydencie związanym z wolontariuszami. 
PGKiM nie zabezpieczył dla nich ani miejsca pracy ani narządzi a otrzymane rękawice 
robocze musieli pokwitować. Mówca wykazał takŜe, Ŝe gromadzenie śmieci z prawobrzeŜnej 
części miasta na placu PGKiM stanowi ogromne zagroŜenie epidemiologiczne dla całego 
miasta. Zapytał w jakim celu śmiecie są tam gromadzone i jakie są plany ich 
unieszkodliwienia. 
Pan Robert Sobieraj wyraził wielkie zaniepokojenie bardzo wolnym tempem zbierania 
odpadów po powodzi. Stwierdził, Ŝe istnieje powaŜne zagroŜenie epidemiologiczne. NaleŜy 
podjąć stanowcze i szybkie działania w celu zwiększenia ilości sprzętu i ludzi do pracy w 
oczyszczeniu prawobrzeŜnego Sandomierza. PGKiM jest zbyt małym przedsiębiorstwem by 
poradzić sobie z ogromem pracy jaka jest do wykonania.  
Mówca zwrócił uwagę na niedroŜny przepust pod ul. Trześniowską przy moście na 
Trześniówce. WaŜną rzeczą jest zajęcie się udraŜnianiem takich przepustów nie tylko 
pompowaniem wody z miejsca na miejsce. 
Pan Władysław Teter stwierdził, Ŝe z tym ogromem zniszczenia nie poradziłby sobie Ŝaden 
samorząd w związku z tym naleŜy zwrócić się do rządu RP 
Ad. 7 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, Ŝe do chwili obecnej miasto nie podjęło Ŝadnych działań 
by udzielić wsparcia  finansowego powodzianom. Jedynym gestem  w stronę powodzian  jest 
deklaracja o umorzeniu podatków. 
Ad. 8 
Przewodniczący obrad poprosił o udzielenie informacji w sprawie pomocy poszkodowanym 
przedsiębiorcom, pytając o efekty spotkań mieszkańców z Ministerstwem Infrastruktury i 
Urzędem Marszałkowskim. Pan Marek Bronkowski podkreślił, Ŝe miasto musi działać 
zgodnie z prawem, a wyraźnych wskazówek ustawy i rozporządzeń w tym zakresie po prostu 
nie ma. Musimy czekać na te wytyczne. W tej chwili ok. 60 przedsiębiorców złoŜyło swoje 
dokumenty w Urzędzie Miasta. Wynika z nich Ŝe ponieśli oni stratę w wysokości 40 mln. zł. 
Skarbnik Miasta poinformował, Ŝe zgodnie z danymi Urzędu Marszałkowskiego mali 
przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe od 50 tys do 1,5 mln zł.  
Pan Władysłwa Teter stwierdził, Ŝe jeśli nie moŜemy sobie poradzić z problemem 
śmieciowym to tym bardziej nie udźwigniemy jako miasto sprawy odbudowy prawej części 
miasta. Proponuje wydelegowanie przedstawicieli samorządu do Premiera RP z prośbą o to 
by pomógł w odbudowie zalanego miasta poniewaŜ jako jedyni znaleźliśmy się w wyjątkowo 
krytycznej sytuacji. Premier był u nas w czasie powodzi widział straty, dlatego objęcie tego 
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terenu specjalną troską jest oczywiste i tą część miasta naleŜy potraktować w sposób 
szczególny. 
Ad.9 
Pan Marek Bronkowski poinformował o aktualnych działaniach STBS, które rozpoczęło 
budowę budynku na 40 mieszkań przy ul Milberta. Budowę prowadzi Ostrowiecki Kombinat 
Budowlany, który podpisał 34 umowy z przyszłymi mieszkańcami tego bloku. Przy 
podpisaniu umowy naleŜy wpłacić 10% wartości mieszkania resztę lokator wpłaca przy 
odbiorze kluczy. 
Ad 10 
WNIOSKI KOMISJI: 
 
Nawiązanie pilnej współpracy z sąsiednimi gminami w celu uzyskania pomocy w szybkim 
usunięciu i uporządkowaniu terenów popowodziowych. 
 
Wystąpienie do Wojewody Świętokrzyskiego o udzielenie wsparcia w pozyskania sprzętu i 
wojska celem szybkiego usunięcia skutków powodzi. 
 
Komisja wnioskuje o wystąpienie do Premiera RP za pośrednictwem Wojewody 
Świętokrzyskiego o odbudowę prawobrzeŜnej części miasta Sandomierza na koszt państwa 
poniewaŜ straty przekraczają moŜliwości finansowe  miasta Sandomierza. 
Komisja BudŜetu i Finansów przyjęła jednogłośnie powyŜsze wnioski. 
 
Pan Michał Saracen poprosił o przegłosowanie wniosku by władze miasta nie uŜywały w 
stosunku do radnych sformułowań typu: „proszę się nie wtrącać” . Radni sygnalizując jakąś 
sprawę chcą działać dla dobra miasta, dlatego naleŜy ich wysłuchać i próbować rozwiązać 
problem. 
Wniosek nie został przegłosowany. 
 
Pan Wojciech Czerwiec zwrócił się do Zastępcy Burmistrza o udostępnienie składu 
osobowego i funkcji sandomierskiego sztabu kryzysowego. 
 
Pan Robert Sobieraj poprosił o zainteresowanie słuŜb drogowych dziurami w asfalcie na ul. 
Kochanowskiego, Westerplatte, Frankowskiego oraz uszkodzoną barierką na skrzyŜowaniu 
ul. 15 Sierpnia z Kochanowskiego. 
 
Ad. 11 
Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
 
       
      Wojciech Czerwiec  
     Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Renata Tkacz 


