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Protokół z posiedzenia Komisji 
Komisji Bud Ŝetu i Finansów Nr 13/13/2007 

w dniu 22 sierpnia 2007 rok 
 
  
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący 
Komisji BudŜetu i Finansów. Obecni - jak załączona lista obecności 
(Załącznik Nr 1 do Protokołu). 
 
Ad. 1  
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
otworzył posiedzenie oraz na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad. 
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad (4 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się” – jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu). 
1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta Sandomierza  
    za I półrocze 2007 roku.  
4. Opiniowanie projektów uchwał:  
a) w sprawie procedury uchwalania budŜetu oraz rodzajów  
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
budŜetu Miasta  Sandomierza, 
b) zmiany uchwały Nr XIV/118/2004 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie określenia : ” programu 
gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy Sandomierz w latach 
2004-2008 ”, 
c) w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2007 r., 
d) w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2007 r.- zmiana klasyfikacji   
    budŜetowej. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
7. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad.3 
Komisja rozpatrzyła Sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta  
za I półrocze 2007 roku w wersji doręczonej Członkom Komisji – 
Załącznik Nr 2 do Protokołu. 
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Szczegółowych informacji udzieliła Pani Monika Nietrzeba – Kierownik 
Referatu BudŜetowo – Księgowego (informacja dot. między innymi: 
analizy danych dot. wykonania budŜetu, zadłuŜenia i ew. zagroŜeń). 
 Po dyskusji Członkowie Komisji stwierdzili, iŜ nie mają uwag  
do wykonania budŜetu za I półrocze 2007 roku i przyjęli przedmiotowe 
Sprawozdanie – 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
Ad. 4 
a) 

Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budŜetu oraz 
rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 
projektowi bud Ŝetu Miasta  Sandomierza przedstawiła i wyjaśnień 
udzieliła Pani Monika Nietrzeba  - Kierownik Referatu BudŜetowo – 
Księgowego. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie – 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
 
b) 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/2004 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie 
określenia: ”programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem 
gminy Sandomierz w latach 2004-2008” przedstawił i wyjaśnień udzielił  
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 

Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały jednogłośnie pozytywnie – 5  głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
c) 

Pani Monika Nietrzeba – Kierownik Referatu BudŜetowo - 
Księgowego, przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie miasta na 2007 r.  
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie – 3  głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”  – dwie osoby nie brały udziału  
w głosowaniu. 
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d) 
 Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie zmian  
w budŜecie miasta na 2007 r. zmiana klasyfikacji  budŜetowej wraz  
z uzasadnieniem i wysłuchaniu wyjaśnień Pani Moniki Nietrzeby – 
Kierownik Referatu BudŜetowo – Księgowego zaopiniowała pozytywnie 
– 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”  – 
jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu. 
 
Ad. 5 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 
 

• Burmistrz Sandomierza – Jerzy Borowski odpowiada na złoŜone  
w dniu 11.06.2007 r. wnioski Komisji BudŜetu i Finansów  
w sprawie zabezpieczenia całodobowej słuŜby funkcjonariuszy StraŜy 
Miejskiej. 
 
• Sandomierski Klub Sportowy „Wisła” ul. Koseły 3a prosi o pomoc  
i wsparcie. 
 
• Wiceprezes Rady Ministrów Przewodniczący Stałego Komitetu 

Rady Ministrów Przemysław Gosiewski – odpowiada na pismo  
z dnia 21.06.2007 r. dot. poselskiego projektu ustawy o rolno – 
spoŜywczych rynkach hurtowych. 

 
• Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu w związku  
z planowanymi na październik 2008 roku obchodami 50 – lecia 
istnienia szkoły zwraca się z prośbą o zabezpieczenie w budŜecie 
Miasta Sandomierza na 2008 rok środków na obchody jubileuszu. 

 
 

• Regionalna Izba Obrachunkowa Kielce ul. Targowa 18 informuje,  
Ŝe przeprowadziła w dniach 02.03 – 30.04.2007 r. w Urzędzie 
Miasta  Sandomierz w ramach kompleksowej kontroli gospodarki 
finansowej gminy kontrolę w zakresie inwestycji za okres 2006 
roku. W załączeniu wystąpienie pokontrolne. 
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Ad. 6 
Komisja wnioskuje o sprawdzenie i pouczenie osób parkujących 
samochody cięŜarowe na osiedlu Grodzisko – róg ul. Kochanowskiego. 
 
Komisja pyta czy Miasto przewiduje w roku bieŜącym przejęcie dróg 
powiatowych np. ul. śeromskiego i ul. Staromiejskiej? 
 
Ad. 7 
 
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący obrad stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
 
 
 
 
 

         Andrzej Gleń 
                                                                      Przewodniczący  
                                                             Komisji BudŜetu i Finansów 
 
      
                                                                      
 
                                                                
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


