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Protokół nr 44/13/2009 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 26 października 2009 rok 
 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 15.30 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 16.30 
  
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów. Obecni - jak załączona lista obecności (Załącznik Nr 1  
do Protokołu). 
 
 
Ad. 1  

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
otworzył posiedzenie oraz na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 
obrad. 
  
 
Ad. 2 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
przedstawił następujący porządek obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmian w budŜecie miasta na 2009 rok, 
b) zmian w budŜecie miasta na 2009 rok, 
c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok, 
d) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych   
    działających na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 

 
PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 8 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
 
Ad. 3 
a) 

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2009 rok wraz z uzasadnieniem. 
 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
PowyŜsze zwiększenie wydatków budŜetowych: Dział 921 Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego, Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych,  
par. 2710 Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących, kwota 
35.000,00 zł nawiązuje do Uchwały nr XXXIX/343/2009 Rady Miasta Sandomierza  
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z dn. 30.09.2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sandomierskiemu na realizację zadania: utrzymanie bieŜącej działalności Biura Wystaw 
Artystycznych w Sandomierzu oraz na realizację projektu związanego z promocją 
twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania” realizowanego przez BWA. 
Zwiększenie wydatków budŜetowych Dział 926 Kultura fizyczna i sport, Rozdz. 92695 
Pozostała działalność par. 2820 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, kwota 30.000,00 zł 
wynika ze zwiększenia dotacji celowej dla LKS Sandomierz w ramach dotacji celowych 
z budŜetu miasta dla wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego  
na terenie miasta Sandomierza. 
 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał 
pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.  

Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos 
„wstrzymujący się”. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2009 rok został zaopiniowany 
pozytywnie. 

 
 
b) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2009 rok wraz  
z uzasadnieniem przedstawił: Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza.  

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie:  8 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
 
c) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok. 

 Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza udzielił wyjaśnień dot. 
przedmiotowego projektu uchwały. 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
W dniu 14.09.2009 r. złoŜony został wniosek o dofinansowanie zadania pn.: Budowa 
Centrum Sportu i Rekreacji w Sandomierzu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.  
Koszty przygotowania wniosku były niŜsze niŜ planowano. 
W związku z powyŜszym pozostałe środki przenosi się ( w ramach tego samego działu, 
rozdziału i paragrafu) na zadanie - Przebudowa Stadionu Sportowego przy ul. Koseły 3a 
- na koszty związane z przygotowaniem stadionu do eksploatacji, między innymi  
na uzyskanie certyfikatu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
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d) 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie 
Gminy Miejskiej Sandomierz. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się  z treścią pism, w których: 

• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Sandomierzu w związku z rozpoczęciem prac nad 
tworzeniem ksiąŜki zwraca się z prośbą o akceptację załoŜenia i ewentualną 
pomoc finansową. 

 
• Klub Radnych Rady Miasta Sandomierza „Kocham Sandomierz” prosi Pana 

Przewodniczącego, aby Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu przygotowała 
projekt uchwały dotyczącej ilości dzieci w klasach pierwszych szkół 
podstawowych. 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza pismem znak EKiS 4300-78/2009  

odpowiada na pismo Pana Wojciecha Czerwca – Przewodniczącego Klubu 
Radnych Kocham Sandomierz z dnia 30.09.2009 roku w sprawie przygotowania 
projektu uchwały dotyczącej ilości dzieci w klasach pierwszych szkół 
podstawowych. 

 
• Pan Zbigniew P.∗ poprosił aby Komisja BudŜetu i Finansów  ustosunkowała się 

do całego procesu realizacji zadania pt. Stadion Miejski w Sandomierzu.       
 
Ad. 5 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przygotowanie informacji dot.:  

• Realizacji zadań ujętych w budŜecie miasta na 2009 r. (zadania Wydziału 
Techniczno Inwestycyjnego oraz Wydziału Nadzoru Komunalnego). 
Komisja pyta: 
-  które zadania nie będą realizowane i dlaczego? 
- które zadania są zagroŜone? 

• Wykonania opracowania Programu Rewitalizacji Starego Miasta Sandomierza, 
       Komisja pyta: kto i za jaką kwotę opracował Program Rewitalizacji Starego   
       Miasta Sandomierza. 
• Rozliczenia  inwestycji pt. Stadion Miejski w Sandomierzu z ustaleniem: 
- które prace zostały odebrane? 
- które prace nie zostały odebrane i dlaczego? 
- sposób finansowania, 
- całkowity koszt w/w inwestycji (wartość umowna), 

      - jaki okres gwarancji jest na płytę boiska, korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne  
        a jaki na obiekty budowlane (budynek główny i trybuny). 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 
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PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
2 głosy „wstrzymujące się”). 
 
 
Radny: Pan Władysław Teter stwierdził, Ŝe: 
- płyta trawiasta na Stadionie Miejskim w Sandomierzu jest źle połoŜona, 
- kałuŜe wody zalegające na obiekcie świadczą, Ŝe odwodnienie zarówno płyty stadionu  
   jak równieŜ bieŜni jest źle rozwiązane. 
 
Ad. 6 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
 
 
 

         Wojciech Czerwiec 
                                                                           Przewodniczący Komisji 
                                                                               BudŜetu i Finansów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


