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Protokół z posiedzenia Komisji 
Komisji Bud Ŝetu i Finansów Nr 9/9/2007 

w dniu 23 maja 2007 rok, godz. 14,00 - Ratusz 
 
  
 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 
Porządek obrad przyjęty jednogłośnie: 6 głosów „za”. 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja dotycząca zasad funkcjonowania Towarzystwa Budownictwa  
   Społecznego. 
4. Opiniowanie projektów uchwał:  
a) w sprawie zatwierdzenia cen ścieków dowoŜonych samochodami  
      asenizacyjnymi i ceny wykonywanych analiz chemicznych  
      w laboratorium zakładowym dla Klientów zewnętrznych, 
b) w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza ustalenia cen  
     za ścieki dowoŜone samochodami asenizacyjnymi i ustalenia cen  
     za wykonywanie analiz chemicznych w laboratorium zakładowym  
    dla Klientów zewnętrznych, 
c) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac  
     konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku   
     wpisanym do rejestru zabytków, 
d)  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za  
    parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w    
    strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, 
e) w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim  
   zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu, 
f) w sprawie wydania opinii rady gminy o lokalizacji salonu gier  
     na automatach przy ul. Opatowskiej 8 – Firma „Estrada Polska”, 
g) w sprawie wydania opinii rady gminy o lokalizacji salonu gier  
      na automatach przy ul. Mickiewicza 55 A. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
7. Zamknięcie obrad. 
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Ad.3 
Informację dotyczącą zasad funkcjonowania Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego przedstawili: Pan Marek Bronkowski – 
Zastępca Burmistrza Sandomierza oraz Pani Edyta Sobieraj – Referent  
w Wydziale Nadzoru Komunalnego (informację stanowi załącznik Nr 2  
do protokołu). 

 
Ad. 4 
a) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie 
zatwierdzenia cen ścieków dowoŜonych samochodami asenizacyjnymi  
i ceny wykonywanych analiz chemicznych w laboratorium 
zakładowym dla Klientów zewnętrznych. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan 
Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 
  

 
b) 

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta 
Sandomierza ustalenia cen za ścieki dowoŜone samochodami 
asenizacyjnymi i ustalenia cen za wykonywanie analiz chemicznych  
w laboratorium zakładowym dla Klientów zewnętrznych, przedstawił 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 
  

 Po dyskusji członkowie Komisji BudŜetu i Finansów zaopiniowali 
pozytywnie (5 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się, 0 głosów 
„przeciwnych”) przedmiotowy projekt uchwały. 
 
 
c) 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
przedstawił Pan Edward Walas – Skarbnik Miasta Sandomierza. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja BudŜetu i Finansów po zapoznaniu się z przedmiotowym 
projektem uchwały wnioskuje o uwzględnienie następujących zmian  
w przedstawionym projekcie uchwały: 
-w § 6 punkt 4 dopisać komisję właściwą do spraw gospodarki komunalnej, 
-w § 8 podpunkt 2 wyrazy „mogą zostać uzaleŜnione” zastąpić wyrazami  
„będą uzaleŜnione”, 
- § 13 wykreślić. 
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PowyŜszy wniosek został przegłosowany – 5 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujący się, 0 głosów „przeciwnych”). Jedna osoba  
nie brała udziału w głosowaniu. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał 
pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały wraz z poprawkami 
Komisji. 
Wynik głosowania: 5 głosowania „za”, 0 głosów „wstrzymujących,  
0 głosów „przeciwnych” (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu) – 
opinia pozytywna. 
 
d) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały zmieniający uchwałę  
w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach 
płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił  
Pan Albin Sękul – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego. 
 
Wniosek Komisji 
  
 Komisja BudŜetu i Finansów po zapoznaniu się z przedmiotowym 
projektem uchwały wnioskuje o uwzględnienie następującej zmiany 
w omawianym projekcie uchwały: 
- § 1 punkt 2 – w tabeli wykreślić punkt 4, który brzmi „ Parkowanie  
ul. Słowackiego (miejsca na postoju TAXI) stawka opłaty abonamentowej  
10 ,00 zł miesięcznie. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany – 5 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujący się, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału 
w głosowaniu. 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały wraz z poprawką pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujący się, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brał udziału 
w głosowaniu. 
 
e) 

Pan Albin Sękul – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego, 
przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia 
inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym  
na Placu 3 Maja w Sandomierzu. 
 Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie – 5 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujący się,  
0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
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f) 
 Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wydania 
opinii rady gminy o lokalizacji salonu gier na automatach przy  
ul. Opatowskiej 8 – Firma „Estrada Polska”. 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się,  
0 głosów „przeciwnych” (jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu). 
 
 
g) 
 Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie wydania 
opinii rady gminy o lokalizacji salonu gier na automatach przy  
ul. Mickiewicza 55 A wraz z uzasadnieniem i wysłuchaniu wyjaśnień Pana  
Albin Sękul – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego – zaopiniowała 
pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się, 0 głosów 
„przeciwnych”. Jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu. 
 
 
Ad. 5 
 Komisja zapoznała się z projektem oświadczenia Rady Miasta 
Sandomierza w sprawie poselskiego projektu ustawy o rolno – 
spoŜywczych rynkach hurtowych. 
Komisja BudŜetu i Finansów po zapoznaniu się z projektem oświadczenia 
Rady Miasta Sandomierza – zaopiniowała pozytywnie 5 głosów „za”,  
0 głosów „wstrzymujących się, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba  
nie brała udziału w głosowaniu. 
 
 
 
Ad. 6 

Komisja wnioskuje o udzielenie pomocy dla Klubu Sportowego 
„Wisła” w Sandomierzu. 
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Ad. 7 
 
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący obrad 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 
 


