
 1 

Protokół Nr 8/6/2011 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 1 kwietnia 2011 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 
 Pan Andrzej Gleń przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej 

budynkiem stacji trafo.   
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 r .– OPS. 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 r. 
6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 

miasta na 2011 rok. 
7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
8. Opiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2023. 
9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia w budŜecie miasta 

Sandomierza środków własnych na realizację projektu „Promocja i współpraca. 
Tworzenie polityki rozwoju regionalnego”(…) 

10. Opiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały Nr V/45/2003 w sprawie ustalenia 
cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej. 

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/244/2005 w 
sprawie organizacji ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół (…) 

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania 
i cofania stypendiów sportowych (…) 

13. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji 
• PGKiM – propozycja poprawy funkcjonowania transportu publicznego, 
• Forum Obywatelskie na Rzecz Rozwoju PrawobrzeŜnego Sandomierza – 

protokół z I posiedzenia. 
• Radny Maciej Stępień – budowa kanalizacji os. Kamień Plebański, 
• SSM – przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego oraz udzielenie 

bonifikaty, 
• Rada Rodziców SP Nr 1 – budowa parkingu przy SP Nr 1, 
• Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poszkodowanych Przez Powódź 2010 – 

„Bezpieczna Wisła” – ulgi podatkowe dla poszkodowanych w powodzi, 
• Przewodniczący Rady Miasta – projekt uchwały – procedura uchwalania 

budŜetu. 
  14.Wnioski Komisji. 
  15. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 3 
 Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stacji trafo. 
Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu uchwały 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 
Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej zabudowanej 
budynkiem stacji trafo. 
 
Ad. 4 
 Pan Andrzej Gleń przedstawił obecnym projekt  uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
miasta na 2011 rok dotyczący zwiększenia dochodów i wydatków związanych z wdroŜeniem 
projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej”  
Wobec braku uwag poddano projekt uchwały pod głosowanie: 9 „za” – jednogłośnie. 
Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2011 rok (dot. OPS) 
 
Ad.5 
 Pan Andrzej Gleń przystąpił do przedstawienia projektu uchwały w sprawie zmian w 
budŜecie na 2011 rok i poprosił o przedstawienie uzasadnienia Pana Cezarego Gradzińskiego 
– Skarbnika Miasta. 
Po wysłuchaniu wyjaśnień  w związku z brakiem uwag Pan Andrzej Gleń poprosił o 
wyraŜenie pozytywnej opinii do omawianego projektu uchwały 
Glosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. 
 
Ad. 6 
 Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Sandomierza będącej konsekwencją zmian 
wprowadzonych poprzednim projektem uchwały. 
Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poprosił o głosowanie za przyjęciem 
przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 
Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok. 
 
Ad. 7 
 Pan Andrzej Gleń poprosił Pana Cezarego Gradzińskiego o przedstawienie 
uzasadnienia do projektu uchwały dotyczącej emisji obligacji komunalnych. Mówca 
poinformował, Ŝe zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednym ze źródeł sfinansowania 
deficytu budŜetowego jest sprzedaŜ papierów wartościowych. W 2011 roku Sandomierz 
planuje wyemitowanie obligacji komunalnych na łączną kwotę 9.500.000 zł. Środki uzyskane 
z tego tytułu będą wykorzystane na finansowanie inwestycji miejskich. 
Wobec braku uwag Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedstawionego 
projekt uchwały. 
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Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 
Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.  
 
Ad. 8 
 Pan Andrzej Gleń poinformował o przystąpieniu do opiniowania projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 
lata 2011 – 2023. 

Wobec braku uwag do przedmiotowego projektu uchwały Przewodniczący obrad 
poprosił o wyraŜenie w głosowaniu pozytywnej opinii. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 
Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 
lata 2011-2023. 
 
Ad 9 
 Pan Andrzej Gleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia w budŜecie 
miasta Sandomierza na rok 2011 środków własnych na promocję miasta i poprosił  
o przedstawienie uzasadnienia obecną na posiedzeniu Panią Agatę Król – Kierownika 
Referatu Kultury, Sportu Promocji. Mówczyni wyjaśniła, Ŝe zabezpieczenie tych środków ma 
związek z realizacją projektu „Promocja i współpraca. Tworzenie polityki rozwoju 
regionalnego” przygotowanego do realizacji w ramach działania I.4.4 Programu operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Sandomierz podejmuje współpracę z samorządem 
miasta Tarnobrzega. Członkowie Komisji pytali, czy zabezpieczenie tych środków  
w budŜecie nie powiększy deficytu budŜetowego. Wobec braku innych uwag Przewodniczący 
Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie powyŜszego projektu uchwały. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 
Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zabezpieczenia w budŜecie miasta Sandomierza na 2011 rok środków własnych na 
realizację projektu Promocja i współpraca. Tworzenie polityki rozwoju regionalnego” 
Przygotowanego do realizacji w ramach działania I.4.4 Programu operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej 2007-2013 
 
Ad. 10 
 Pan Andrzej Gleń poprosił członków Komisji o uwagi do treści projektu uchwały w 
sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej. 
Obecny na posiedzeniu Burmistrz Sandomierza zaproponował, by w § 1 pkt 1 omawianego 
projektu uchwały dokonać poprawki i wpisać „bilet ulgowy 0,99 zł”. 
Wobec braku uwag Pan Andrzej Gleń poprosił członków Komisji o pozytywne zaopiniowanie 
poprawki wniesionej przez Pana Burmistrza. 
Głosowano: 8 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych”. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o przegłosowanie projektu uchwały z poprawką: 
Głosowano: 8 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” 
Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały o zmianie uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 
kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji 
miejskiej z  poprawką w brzmieniu: 

 w § 1 projektu uchwały  w miejsce słów „bilet ulgowy 1,00zł (jeden złoty) wpisuje się 
słowa – „bilet ulgowy 0,99zł” 
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Ad. 11 
 Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w 
sprawie zmian w organizacji obsługi administracyjno księgowej szkół, Panią Tamarę Socha - 
Dyrektora ZEAS w Sandomierzu. Po wysłuchaniu wyczerpującego uzasadnienia, w związku 
z brakiem uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt 
uchwały. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 
Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i 
finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu. 
 
Ad. 12 
 Pan Andrzej Gleń poprosił obecną na posiedzeniu Panią Agatę Król o przedstawienie 
uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie przyznawania stypendiów dla sportowców. 
Mówczyni poinformowała, Ŝe podjęcie przedmiotowej uchwały jest podyktowane nowymi 
regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. 
Komisja nie wniosła uwag do treści projektu uchwały. W związku z powyŜszym Pan Andrzej 
Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowania omówionego projektu uchwały. 
Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie. 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe: komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i 
cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróŜnień miasta 
Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 
międzynarodowym i krajowym. 
 
Ad. 13 
Pan Andrzej Gleń przedstawił pisma skierowane do Komisji: 
 
1. Pismo PGKiM sp. z o.o. znak: TK/755/2011 z dnia 9.03.2011 roku w sprawie propozycji 
poprawy funkcjonowania  transportu publicznego miasta Sandomierza. 
Komisja przyjęła do wiadomości przedmiotowe pismo i widzi potrzebę opracowania strategii 
regulującej przewóz osób w mieście. 
 
2. Pismo Forum Obywatelskiego na Rzecz Rozwoju PrawobrzeŜnego Sandomierza  
Członkowie Komisji pytali o powody braku podpisów pod przedstawionym protokołem z 
posiedzenia Forum i nie zajęli stanowiska w co do treści pisma. 
 
3. Pismo Radnego Macieja Stępnia występującego w imieniu mieszkańców Kamienia 
Plebańskiego w sprawie zaprojektowania i budowy kanalizacji tej części miasta. 
Komisja popiera starania mieszkańców i stoi na stanowisku by w roku bieŜącym wykonać 
projekt kanalizacji i przystąpić do rozpoczęcia inwestycji w 2011 roku. 
Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie. 
 
4. Pismo Rady Rodziców SP Nr 1 w Sandomierzu w sprawie budowy parkingu przy szkole. 
Komisja widzi potrzebę budowy parkingu przy SP Nr 1 i popiera starania Rady Rodziców. 
Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie. 
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5. Pismo Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znak: L.dz./1520/2011 z dnia 21 lutego 
w sprawie podjęcia uchwały i wyraŜenie zgody na przekształcenie prawa uŜytkowania 
wieczystego gruntów pod garaŜami i udzielenie bonifikaty w wysokości 99%. 
Komisja BudŜetu i Finansów uznała, Ŝe Rada Miasta Sandomierza uchwałą Nr 
XLVI/397/2010 ustaliła zasady udzielania przedmiotowych zwolnień. 
Głosowano: 9 „za” 1 „wstrzymujący się”. 
 
6. Pismo Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poszkodowanych Przez Powódź „Bezpieczna 
Wisła” dotyczące  podjęcia uchwały w sprawie zwolnień z podatków podmiotów dotkniętych 
przez powódź. 
Komisja stoi na stanowisku, by tak jak dotychczas Burmistrz Sandomierza indywidualnie 
rozpatrywał wnioski poszkodowanych o zastosowanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych. 
Głosowano: 9 „za” 1 „wstrzymujący się” 
 
7. Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza z dnia 23.03.2011r. znak: 
Or.0002.30.2011 JR dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie procedury 
uchwalania budŜetu. 
Pan Andrzej Gleń poinformował, Ŝe Komisja rozpatrzy ten temat na najbliŜszym posiedzeniu. 
 
Ad. 14 
 Wnioski Komisji: 
Radny Marceli Czerwiński – prosi o pisemną szczegółową informację w sprawie sposobu 
wydatkowania środków na promocję Sandomierza poprzez sfinansowanie wydania płyty 
Piotra Polka. 
 
Ad. 15 
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 

     Andrzej Gleń  
   Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


