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Protokół Nr 21/2/2012 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 12 marca 2012 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu  
i Finansów. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności.  
Ad. 1 
Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  i otworzył 
posiedzenie. 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz 

określenia zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierŜawy gruntów oraz 
pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu 

4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad 
zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 rok 
6.  Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 

miasta na 2012 rok 
7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej 

stacją transformatorową. 
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności SORH S.A. w charakterze inkasenta placu 

targowego przy ul. Przemysłowej za 2011 rok. 
9. Sprawy róŜne, Wnioski Komisji 
10.  Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad. 
Ad. 3 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz 
określenia zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierŜawy gruntów oraz 
pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 
Wyjaśnień udzielił Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Sandomierzu. 
Po dyskusji oraz analizie uzasadnienia członkowie Komisji nie wnieśli uwag. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 4 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad 
zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Sandomierzu 
Wyjaśnień udzielił Pan Janusz Chabel – Dyrektor MOSiR w Sandomierzu przedstawił 
uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 5 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 rok. 
Przewodniczący Komisji  poprosił Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza o 
przedstawienie uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały. 
Po wysłuchaniu informacji członkowie Komisji nie wnieśli uwag. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 6 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
na 2012 rok. 
Komisja nie wniosła uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 
Przewodniczący obrad poprosił o wyraŜenie pozytywnej opinii w powyŜszej sprawie. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 7 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej stacją 
transformatorową. 
Komisja nie wniosła uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 
Przewodniczący obrad poprosił o wyraŜenie pozytywnej opinii w powyŜszej sprawie. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 8 
Przyjęcie sprawozdania z działalności SORH S.A. w charakterze inkasenta placu targowego 
przy ul. Przemysłowej za 2011 rok. 
Obszernej informacji udzielił obecny na posiedzeniu Pan Marcin Ciszkiewicz – Prezes SORH 
S.A. (informacja pisemna stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
Komisja przyjęła informację w w/w zakresie działalności spółki. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 9 
Sprawy róŜne. Wnioski Komisji. 
Pan Marceli Czerwiński zasygnalizował potrzebę: 
- ustawienia lustra „weneckiego” przy ul. Salve Regina,  
-poprosił takŜe o odpowiednie zabezpieczenie odkrytych źródeł wody, które pojawiły się w ul 
Krętej,  
- poinformował o niebezpiecznie wystającej rurze spod mostu przy ul. Staromiejskiej. 
Pan Jacek Dybus podkreślił konieczność: 
- dobrej organizacji sprzątania wiosennego i odbierania przez słuŜby miejskie zgromadzonych 
na chodnikach śmieci oraz rozwaŜenia mozliwości zatrudnienia do tych prac osób 
bezrobotnych, 
- szybkiej naprawy uszkodzonych chodników w rejonie w okolicy „Merkurego” 
(ul.Mickiewicza). 
Ad. 10 
Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 

            Andrzej Gleń 
     Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 

 
 
 
 
Protokołowała: Renata Tkacz 


