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Protokół nr 29/13/2008 
                                z posiedzenia Komisji Bud Ŝetu i Finansów  
                                      w dniu 28 października 2008 rok  
 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 16.00 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 18,00 
  
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Sobolewski – Zastępca 
Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów. Obecni - jak załączona lista obecności 
(Załącznik Nr 1 do Protokołu). 
 
Ad. 1  
 Pan Janusz Sobolewski – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów otworzył 
posiedzenie oraz na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad ( 8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wybór Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów. 
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację  
    zadania pod nazwą „Dofinansowanie zakupu klimatyzatora dla Komendy Powiatowej  
    Policji w Sandomierzu”, 
b) zmian w budŜecie miasta na 2008 rok (dotyczy j.w.), 
c) zmian w budŜecie miasta na 2008 rok (zwiększenie dochodów i wydatków szkoły,  
    przedszkola), 
d) zmian w budŜecie miasta na 2008 rok (na realizację zadania pod nazwą „ Koncert  
    Cudowne dzieci” XVIII Festiwal Muzyka w Sandomierzu 2008), 
e) likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sandomierzu, 
f) likwidacji zakładu budŜetowego – Oczyszczalni Ścieków w Sandomierzu. 
g) wprowadzenia dopłat do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na środki lokalnego   
    transportu zbiorowego na terenie miasta Sandomierza. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie porządku obrad. 
 
 
Ad. 3 

W związku ze złoŜoną rezygnacją przez Pana Andrzeja Glenia (w dniu  
1 października 2008 roku) z funkcji Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów, 
Komisja postanowiła wybrać Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów. 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek zgłosiła kandydata na Przewodniczącego 
Komisji BudŜetu i Finansów - Pana Wojciecha Czerwca. 
PowyŜsza kandydatura została przyjęta w głosowaniu jawnym – 7 głosów „za”, 1 głos 
„wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
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Komisja BudŜetu i Finansów w głosowaniu jawnym wybrała ze swego grona 
Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów – Pana Wojciecha Czerwca. 
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
Komisja postanowiła przedłoŜyć Radzie Miasta wniosek o zatwierdzenie 
Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów. 
Komisja wnioskuje o zatwierdzenie wyboru Pana Wojciecha Czerwca na 
Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
 
Ad. 4 
 
a) 

Komisja BudŜetu i Finansów zapoznała się z projektem uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod 
nazwą „Dofinansowanie zakupu klimatyzatora dla Komendy Powiatowej Policji  
w Sandomierzu”. 
Uzasadnienie do omawianego projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani 
Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza. 
 

Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie (4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 1  głos „przeciwny”. Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu). 
 
 
b) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok wraz  
z uzasadnieniem przedstawiła Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe zmiany  
w budŜecie dotyczą zwiększenia wydatku na dotację celową dla Komendy Powiatowej 
Policji w Sandomierzu przekazaną do Starostwa Powiatowego na zadanie pod nazwą 
„dofinansowanie zakupu klimatyzatora dla Komendy Powiatowej Policji  
w Sandomierzu” środki pochodzą z rezerwy budŜetowej. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 4  głosy „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 1 głos „przeciwny”. Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 
c) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok 
(zwiększenie dochodów i wydatków szkoły, przedszkola), wraz z uzasadnieniem 
przedstawiły: Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza oraz Pani Agata Król 
– Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 6  głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”. Dwie osoby nie brały udziału  
w głosowaniu. 
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d) 
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz  

Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta przedstawiły projekt uchwały w sprawie zmian 
w budŜecie miasta na 2008 rok wraz z uzasadnieniem (na realizację zadania pod 
nazwą „ Koncert  Cudowne dzieci” XVIII Festiwal Muzyka w Sandomierzu 2008  
i Muzyka w Sandomierzu). 

Członkowie Komisji po dyskusji poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0  głosów „przeciwnych”. Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 
 
e) 

Komisja BudŜetu i Finansów zapoznała się z projektem uchwały w sprawie 
likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sandomierzu.  
Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza. 

Członkowie Komisji po dyskusji poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 3  głosy „przeciwne”.  
 
 
f) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie likwidacji zakładu 
budŜetowego – Oczyszczalni Ścieków w Sandomierzu. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Jerzy Borowski 
– Burmistrz Sandomierza. 

Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 5 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
g) 

Komisja odłoŜyła opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia 
dopłat do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na środki lokalnego transportu 
zbiorowego na terenie miasta Sandomierza na następne posiedzenie Komisji BudŜetu 
i Finansów (6 głosów „za”, 0  głosów „przeciwnych”, 0  głosów „wstrzymujących się”. 
Dwie osoby nie brała udziału w głosowaniu). 
 
 
Ad. 5 

Komisja zapoznała się z treścią pisma, w którym mieszkańcy Sandomierza 
wnioskują o obniŜenie pensji Panu Burmistrzowi Jerzemu Borowskiemu. 

Komisja po zapoznaniu się z przedmiotowym pismem postanowiła,  
Ŝe stanowisko w tej sprawie zajmie na następnym posiedzeniu Komisji BudŜetu  
i Finansów (6 głosów „za”, 0  głosów „przeciwnych”, 0  głosów „wstrzymujących się” 
- dwie osoby nie brała udziału w głosowaniu). 
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Ad. 6 
Wnioski Komisji 
I wniosek 
Komisja wnioskuje aby patrole StraŜy Miejskiej i Policji częściej pojawiały się  na ulicy 
Kościuszki i ul. Puławiaków. 
 
II wniosek 
Komisja wnioskuje aby obciąŜyć Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza  
kosztami demontaŜu znaku ograniczającego ruch pojazdów osób niepełnosprawnych  
w obrębie Starego Miasta w Sandomierza. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
2 głosy „przeciwne”. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 
 
 
Ad. 7 

Pan Janusz Sobolewski – Zastępca Przewodniczącego Komisji stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
 
 
 

         Janusz Sobolewski 
                                                                      Zastępca Przewodniczącego  
                                                                      Komisji BudŜetu i Finansów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


