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Protokół nr 22/6/2008 
 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 16 maja 2008 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 (3 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, 0 głosów 
„przeciwnych): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) nabycia nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Sandomierzu przy  
    ul. Poniatowskiego Nr 1, 
b) zmian w budŜecie Miasta na 2008 rok w związku z planowanym nabyciem  
    nieruchomości połoŜonej w Sandomierzu przy Placu Poniatowskiego Nr 1, 
c) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem   
   Gminy Sandomierz w latach 2008 – 2012, 
d) ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu    
    gminy, 
e) przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, 
f) wynagrodzenia Burmistrza Sandomierza. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 

 
Ad. 3 
 
a) 

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej połoŜonej 
w Sandomierzu przy Placu Poniatowskiego Nr 1 przedstawili i wyjaśnień udzielili: 
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa oraz  
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. 

Członkowie Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie: 4 głosy „za”, 0 głosów 
przeciwnych, 1 głos „wstrzymujący się”. 
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b) 
Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 

Miasta na 2008 rok w związku z planowanym nabyciem nieruchomości połoŜonej  
w Sandomierzu przy Placu Poniatowskiego Nr 1 wraz z uzasadnieniem zaopiniowała 
pozytywnie: 5 głosów „za”, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
 
c) 

Komisja BudŜetu i Finansów odłoŜyła na następne posiedzenie Komisji 
opiniowanie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz w latach 2008 – 2012, 

 
d) 

Komisja BudŜetu i Finansów odłoŜyła na następne posiedzenie Komisji 
opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 
 
e) 

Komisja BudŜetu i Finansów zapoznała się z projektem uchwały w sprawie 
przyj ęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
 Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił  
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie - 4  głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 1 głos „przeciwny”. 
 
f) 

Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego zapoznał 
członków Komisji z projektem uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza. 

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

 
• Pan Jerzy Borowski -  Burmistrz Sandomierza przekazuje sprawozdanie  

z wykonania dochodów miasta Sandomierza za I kwartał 2008 roku. 
 

• Pan Robert Kotowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich odpowiada 
na pismo dot. dofinansowania zakupu lampy RTG w tomografie komputerowym 
CT NX/i w sandomierskim szpitalu. 

 
• Burmistrz Sandomierza - Jerzy Borowski zwraca się z prośbą o rozwaŜenie 

propozycji zmiany lokalizacji budowy przedszkola nr 6 w Sandomierzu. 
 
• Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza – powiadamia Pana Stanisława 

Masternaka Starostę Sandomierskiego, „iŜ być moŜe będę zmuszony, 
korzystając z postanowień ust. 2 § 10 umowy w sprawie prowadzenia jako 

            wspólnej instytucji kultury – Muzeum Okręgowego w Sandomierzu zawartej  
            w dniu 8 lipca 2007 r., do jej wypowiedzenia.  
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W konsekwencji powyŜszego, od początku 2009 r., z budŜetu Sandomierza 
prawdopodobnie nie będziemy przekazywać dotychczasowych kwot na utrzymanie 
Muzeum Okręgowego.”   

 
 
Ad. 5 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o przygotowanie informacji pisemnej dot. pozyskanych środków   
z funduszy unijnych od początku roku 2008 (z wyszczególnieniem na jakie zadania, 
data i numer pisma). 
 
Ad. 6 
 
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji 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 
 


