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    Protokół z posiedzenia Komisji 
      Komisji BudŜetu i Finansów Nr 8/8/2007 

                                       w dniu 24 kwietnia 2007 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”, 1 głos „wstrzymujący się”,  
0 głosów „przeciwnych”. 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 
na terenie Sandomierza, 
b) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu  
    przy ul. Kwiatkowskiego, oznaczonej nr działki 77/15 o pow. 0,0563 ha,    
    z przeznaczeniem pod budowę kanalizacji sanitarnej i przepompowni  
    ścieków, 
c)w sprawie poparcia dla działań mających na celu pozyskanie  
   dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju   
   Regionalnego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa centrum sportu  
   i rekreacji w Sandomierzu”, 
d)w sprawie poparcia dla działań mających na celu pozyskanie  
   dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju   
   Regionalnego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Wzmocnienie zasobów  
   dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – etap II”.  
4. Układ wykonawczy budŜetu na 2007 rok. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad. 
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Ad.3 
 

a) 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały 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. 
  

b) 
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 

połoŜonej w Sandomierzu przy ul. Kwiatkowskiego, oznaczonej  
nr działki 77/15 o pow. 0,0563 ha, przeznaczeniem pod budowę 
kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków, przedstawiła Pani Zofia 
Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
 
c) 

Projekt uchwały w sprawie poparcia dla działań mających na 
celu pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 
centrum sportu i rekreacji w Sandomierzu” przedstawił Pan Grzegorz 
CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego. 
 
d) 
 Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno - 
Inwestycyjnego przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
poparcia dla działań mających na celu pozyskanie dofinansowania  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla 
przedsięwzięcia pod nazwą „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego – etap II”. 
 
Ad. 4,5,6 
 
 Pan Przewodniczący Andrzej Gleń – tytułem wstępu – przypomniał 
członkom Komisji, Ŝe zgodnie z ustawą budŜet powinien być 
dwuelementowy. 
Pierwszy element – to budŜet skonstruowany ogólnie. 
Drugi element – to przyjmowany w ciągu 3 tygodni układ wykonawczy do 
tego budŜetu. 
Pan Przewodniczący podkreślił, Ŝe przyjęty budŜet’ 2007 jest tak 
szczegółowo skonstruowany, Ŝe jego struktura zawiera juŜ elementy układu 
wykonawczego. 
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Pan Edward Walas – Skarbnik Miasta dodał, Ŝe Układ Wykonawczy 
budŜetu jest niezbędny dla potrzeb sprawozdawczości oraz jest wymagany 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Zarządzenie Nr P 0151/4/2007 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 12 
marca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budŜetu na rok 2007 
zostało przyjęte. 
 
 
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 
 
 


