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Protokół nr 39/8/2009 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 16 czerwca 2009 rok 
 
 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 13.30 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 14.30 
  
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów. Obecni - jak załączona lista obecności (Załącznik Nr 1  
do Protokołu). 
 
  
Ad. 1  

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
otworzył posiedzenie oraz na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 
obrad. 
  
Ad. 2 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
przedstawił następujący porządek obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim  
     Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację   
     projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Obrońców Westerplatte  
     i Frankowskiego w Sandomierzu”. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 
Wniosek 
Pan Władysław Teter zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad Komisji punktu  
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację   
projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Obrońców Westerplatte  
i Frankowskiego w Sandomierzu”. 
 
PowyŜszy wniosek został poddany pod głosowanie: 1 głos „za”, 1 głos „wstrzymujący 
się”, 3 głosy „przeciwne”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Wniosek  
nie został przyjęty. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał pod 
głosowanie projekt porządku obrad Komisji. 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim  
     Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację   
     projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Obrońców Westerplatte  
     i Frankowskiego w Sandomierzu”. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 
PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 3 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący”,  
1 głos „przeciwny”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.  
 
 
Ad. 3 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia 
poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kielcach na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Obrońców Westerplatte i Frankowskiego w Sandomierzu”. 

  
Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień 

udzielił: Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego. 
 
Pan Władysław Teter stwierdził, Ŝe środki w budŜecie miasta na 2009 rok na zadanie 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Obrońców Westerplatte i Frankowskiego 
w Sandomierzu” są zabezpieczone.  
Zdaniem Radnego zaciąganie poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację w/w zadania  jest  
nie potrzebne. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 5  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 1 głos „przeciwny”.  
 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się  z pismami bieŜącymi, w których: 

• Mieszkańcy Osiedla Kamień Plebański zwracają się z prośbą o umieszczenie  
w planie wydatków na 2010 rok kanalizacji w/w osiedla. 

     Komisja BudŜetu i Finansów wnioskuje o przedstawienie informacji dot.        
       przedmiotowej sprawy. 
 
• Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sandomierzu zwraca  

się z prośbą o nieodpłatne przekazanie na własność Związkowi budynku przy  
ul. śeromskiego „Domek Patkowskiego”. 

 
• Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza przedkłada wniosek Polskiego 

Związku Działkowców, Zarząd w Sandomierzu (dot. „dofinansowania budowy 
części socjalnej biurowo – wiatrołap”), celem zaopiniowania przez Komisję 
Rady Miasta. 

            Komisja pyta dlaczego Związek Działkowców nie otrzymał dofinansowania  
            na  realizację w/w zadanie w roku 2008 zgodnie z ustnymi ustaleniami  
            i zapewnieniami? 
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• Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza prosi o wyraŜenie aktualnej opinii 
w sprawie przejęcia przez Miasto Sandomierz roli organizatora w stosunku  
do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu od dnia 1 stycznia 2010 r.  
W załączeniu przedłoŜone zostały kserokopie korespondencji dot. 
przedmiotowej sprawy. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie (6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”) propozycję dot. przejęcia przez Miasto Sandomierz roli 
organizatora w stosunku do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu od dnia 1 stycznia 
2010 roku. 
 
Ad. 5 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o przedstawienie informacji na temat pozyskanych środków 
zewnętrznych na wszystkie inwestycje wykonane w Sandomierzu do dnia 15-go 
czerwca w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 
 
Komisja pyta: 
- czy przetarg na sprzedaŜ działki w Mszanie Dolnej został rozstrzygnięty? 
- kto kupił w/w działkę i za jaką kwotę? 
 
Ad. 6 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
 
 
 

         Wojciech Czerwiec 
                                                                           Przewodniczący Komisji 
                                                                               BudŜetu i Finansów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


