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                                               Protokół nr 3/3/2007 
                        z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 
                                    w dniu 29 stycznia 2007 roku 
           
          
           
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący 
Komisji Bud Ŝetu i Finansów. 
Obecni, jak załączona lista obecności (załącznik nr 1). 
 
 
Ad. 1 
         Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów stwierdził na podstawie listy 
obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przyjęty jednogłośnie (5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”) porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2.  Przyjęcie porządku obrad. 
3.  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a)określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej, 
b)określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej  
    od środków transportowych i ich części a takŜe akcesoriów do środków   
    transportowych oraz sposobu poboru tej opłaty, 
c) wyraŜenia zgody na objęcie Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną    
     EURO-PARK WISŁOSAN gruntów połoŜonych na terenie miasta   
     Sandomierza. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących, wnioski Komisji. 
5. Zamknięcie obrad. 
 

Ad.3 
 
c) 

Członkowie Komisji przeanalizowali treść projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na objęcie Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną 
EURO-PARK WISŁOSAN gruntów poło Ŝonych na terenie miasta 
Sandomierza. 
 Po dyskusji Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie  
(9 głosów „za”) przedmiotowy projekt uchwały. 
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a) 
 Pan Jarosław Szczerowoda – Inspektor w Wydziale Nadzoru 
Komunalnego przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej. 
 
Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług odczytał fragment Protokółu Nr 2/2/2007 z posiedzenia Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług dot. opiniowania projektu uchwały  
w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty 
targowej. 
 
 Członkowie Komisji po wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
powyŜszy projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie 8 głosów „za”, 1 głos 
„przeciwny”, 0 głosów ”wstrzymujących się”. 
 
b)  
 Pan Jarosław Szczerowoda – Inspektor w Wydziale Nadzoru 
Komunalnego przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej od 
środków transportowych i ich części a takŜe akcesoriów do środków 
transportowych oraz sposobu poboru tej opłaty oraz odczytał załącznik  
do projektu uchwały po zmianach. 
 
Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług odczytał fragment Protokółu Nr 2/2/2007 z posiedzenia Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług dot. opiniowania projektu uchwały  
w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty 
targowej od środków transportowych oraz sposobu poboru tej opłaty. 
 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie –  
8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” w/w projekt 
uchwały wraz ze zmianami naniesionymi w załączniku do projektu uchwały. 
 
 
Ad.4 
Komisja zapoznała się z pismami, w których:  
- Biuro Wystaw Artystycznych Sandomierz zwraca się z prośbą  
o pomoc i dofinansowanie BWA w Sandomierzu kwotą 80.000 zł na program 
realizowany w 2007 roku, 
 
- EURO TOUR SPORT& Ravel Małgorzata i Mirosław Tusznio wnioskują  
o prowadzenie do budŜetu miasta na 2007 rok realizacji zadania inwestycyjnego 
„Budowa drogi osiedlowej dojazdowej do działek 
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1006/2,1007/3,1008/2,1009/2,1010/2,1011/2,1012/1,1012/1,1012/2 – zgodnie  
z MPZP osiedla „Kruków”. 
Komisja zapoznała się z wnioskiem i proponuje rozwaŜyć moŜliwość 
umieszczenia w budŜecie na 2007 rok. 
 
- EURO - TOUR SPORT & Ravel Małgorzata i Mirosław Tusznio  informuje, 
Ŝe dnia 31.12.2006 r. przestała obowiązywać Uchwała Rady Miasta 
Sandomierza w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis 
dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości. Państwo 
Tusznio zwracają się z prośbą o rozpatrzenie moŜliwości przedłuŜenia okresu 
obowiązywania w/w uchwały na rok bieŜący i lata następne bądź teŜ uchwalenia 
przez Rade Miasta Sandomierza nowej uchwały w/w sprawie. 
 
- Burmistrz Miasta Sandomierza przedkłada wniosek Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu w sprawie 
przyznania dotacji celowej w kwocie 100.000,00 zł dla Zakładu Komunikacji 
Miejskiej. 
 
- Rodzice dzieci uczęszczających do CEKDiM zwracają się z prośbą  
o uwzględnienie projektu porozumienia przedstawionego w ostatnich dniach 
przez Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Zespołu Flik. 
 
Komisja wnioskuje: 
- o systematyczne odśnieŜanie ulic i chodników, 
-o interweniowanie do właścicieli nieruchomości, którzy zgodnie  
 z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sandomierza    
 mają obowiązek niezwłocznego oczyszczenia ze śniegu i lodu oraz usuwanie   
 błota i innych zanieczyszczeń z chodnika wzdłuŜ nieruchomości do ich   
 naleŜących, 
-aby StraŜ Miejska była bardziej aktywna: przewrócone ogrodzenie na  
 osiedlu Huta, 
- o zawieszenie tablicy z nazwą ulicy – Ulica Westerplatte – róg ul. Mickiewicza   
  i ul. Westerplatte, 
- o zabezpieczenie dwóch słupów od latarni w Parku Piszczele (obok dwóch   
   górek od Przedszkola Nr 3), 
- o odśnieŜenie ul. Kochanowskiego. 
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Ad. 5 
      

 Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad  
i zamknął posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
                                                              
 
                                                                 Andrzej Gleń 
                                                        Przewodniczący Komisji  
                                                           BudŜetu i Finansów                
                                                                               
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
 
 


