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Protokół Nr 26/7/2012 

Komisja Budżetu i Finansów 

dn. 21 sierpnia 2012 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu   

i Finansów. 

Ad. 1 

Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad   

i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego 

(aportu) do Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z 

o.o. w Sandomierzu. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r. 

6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta na 2012r. 

7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/192/2012   

z dnia 20 czerwca 2012 roku  w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

8. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2012-2023. 

9. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „uchwalenia 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Sandomierz na lata 2012-2016” 

10. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia 

oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 

11. Sprawy różne, Wnioski Komisji. 

12. Zamknięcie obrad. 

Komisja  przyjęła przedstawiony projekt porządku obrad. Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej. 

Uzasadnienie przedstawiła Pan Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Gruntami i Rolnictwa. 

Radni wnieśli uwagi dotyczące: 

-  wyceny budynku, 

-  zasadności sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej na Starym Mieście, 

-  wykwaterowania lokatorów, 

-  czy nieruchomość będzie sprzedana przed, czy po remoncie. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 

uchwały. 
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Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do 

Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.   

w Sandomierzu. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Wiesław Ciągło – Prezes Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego w Sandomierzu sp. z o.o. 

W dyskusji radni pytali między innymi: 

• czy przeprowadzono kalkulację jaki zysk przyniesie miastu sprzedaż mieszkań z 

częścią gruntu, 

• czy na powstającym osiedlu projektant przewidział urządzenia towarzyszące (np. plac 

zabaw) jeśli tak to dlaczego nie zostały wykonane przez TBS, 

• dlaczego miasto zajmuje się „deweloperką” 

Pan Zbigniew Rusak poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii do omawianego projektu 

uchwały. 

Głosowano: 9 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 1 „przeciwny” – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

na 2012r. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 9 „za” (jeden radny nie głosował) – opinia pozytywna. 

Ad 7 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/192/2012 z dnia 20 czerwca 

2012 roku  w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 

nabywania    i wykupu. 

Wyjaśnień udzielił Skarbnik Miasta. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad 8 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2012-2023. 

Wyjaśnień udzielił Skarbnik Miasta. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „uchwalenia wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz na lata 2012-2016” 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem w/w projektu uchwały i nie wniosła zastrzeżeń. 

Głosowano: 8 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” (jeden radny nie brał udziału w 

głosowaniu) – opinia pozytywna. 
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Ad. 10   

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w 

strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Radny Maciej Stępień przedstawił wniosek o skreślenie w §1 punktu 2 „Strefa 

Płatnego Parkowania ul. Kościuszki” 

Pan Andrzej Gleń poprosił o przegłosowanie wniosku i zapytał kto jest „za” wprowadzeniem 

poprawki w omawianym projekcie uchwały, polegającej na skreśleniu §1 pkt 2. 

Głosowano: 7 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 2 „przeciw” – wniosek przyjęty. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 

uchwały z poprawką jak wyżej. 

Głosowano: 7 „za”, 2 „wstrzymujący się”, 1 „przeciw” – opinia pozytywna. 

Pan Andrzej Gleń poinformował, że przyjętą poprawkę przedstawi na najbliższej sesji. 

Ad. 11, 12 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

Andrzej Gleń  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 

 


