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Protokół nr 35/4/2009 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 25 lutego 2009 rok 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 16.00 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 18.30 
  
 
 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 
Przyjęty porządek obrad (6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie  
      ścieków, 
b) zbycia nieruchomości gruntowych połoŜonych w Sandomierzu oznaczonych  
       nr działek 1355 przy ul. Przemysłowej, 425/8 przy ul. Koseły, 734/2 przy  
       ul.Grodzisko, 1075/4 i 1075/5 przy ul. Zawichojskiej, 1572/39 przy  
       ul. Baczyńskiego. 
4. Opinia do projektu budŜetu na 2009 rok. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 
 
a) 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, wraz z uzasadnieniem przedstawili:  
Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu oraz Pan  Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza 
Sandomierza. 
 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała negatywnie –  0 głosów „za”,   
0 głosów „wstrzymujący się”, 6  głosów „przeciwnych”.  
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b) 
Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie zbycia 

nieruchomości gruntowych połoŜonych w Sandomierzu oznaczonych nr działek 1355 
przy ul. Przemysłowej, 425/8 przy ul. Koseły, 734/2 przy ul. Grodzisko, 1075/4  
i 1075/5 przy ul. Zawichojskiej, 1572/39 przy ul. Baczyńskiego zaopiniowała 
jednogłośnie pozytywnie – 6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”.  

 
 
Ad. 4 

Komisja zapoznała się z pismem znak SK.3014/2/2009 z dnia 18.02.2009 roku  
w którym  Burmistrz Sandomierza informuje, Ŝe w załączeniu przedkłada projekt 
uchwały budŜetowej Rady Miasta Sandomierza z uwzględnieniem zawartych w piśmie 
Pana Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza z dnia 06.02.2009 roku 
proponowanych zmian z prośbą o umieszczenie w porządku obrad najbliŜszej sesji 
Rady Miasta Sandomierza. 
 
Komisja BudŜetu i Finansów uwaŜa, Ŝe niŜej wymienione zadania nie ujęte w budŜecie 
na 2009 rok powinny zostać ujęte w budŜecie w trakcie roku t.j z chwilą uzyskania 
środków w wyniku rozstrzygnięcia przetargów i otrzymanego zwrotu 50% z ul. Polskiej 
Organizacji Wojskowej: 
1/ Komenda Powiatowa Policji                                      100 000,00 zł 
2/ Szpital Powiatowy                                                      300 000,00 zł 
3/ Powiatowa StraŜ PoŜarna                                             50 000,00 zł 
4/Remont chodnika Koseły 14,16,18 
5/ Budowa Parkingi ul. Maciejowskiego (blok 32 i 34) 200 000,00 zł 
6/ Remont ul. śeromskiego                                             400 000,00 zł 
 
Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poprosił 
przewodniczących Komisji Rady Miasta  Sandomierza o odczytanie opinii Komisji 
merytorycznych do projektu budŜetu miasta na 2009 rok. 
 
Kolejno, opinie wygłosili: 

1) Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej   
     Handlu i Usług – Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w działach    
     dotyczących: Transportu (600), Gospodarki Komunalnej (900), Gospodarki   
     Mieszkaniowej (700). 

 
2) Pan Władysław Teter  – Zastępca Przewodniczącego Komisji Opieki   
      Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia – Komisja zaopiniowała pozytywnie    
      projekt uchwały w dziale 852 – Opieka Społeczna oraz pozytywnie w dziale 851  
      - Ochrona Zdrowia. 
 
3) Pan Krzysztof Cieślak – Przewodniczący Komisji Praworządności – Komisja  
    zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały budŜetowej w zakresie działania   
    Komisji tj. w działach: 

• 754 bezpieczeństwo publiczne 
• 851 ochrona zdrowia 
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4) Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt 
uchwały budŜetowej w dziale 700 i 710. 
 
5) Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Turystyki i Promocji Miasta – Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 
w zakresie działania Komisji tj. w działach dotyczących: Turystyki (Dział 630  
i Dział 750), Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego (Dział 921) oraz Kultury 
Fizycznej i Sportu (Dział 926) wraz z następującymi wnioskami Komisji: 

  Komisja wnioskuje o zmniejszenie wydatków: 
• Kultura fizyczna i sport – zadania z zakresu kultury fizyczny i sport – 

zmniejszenie  
o 10 tys. zł (Dz. 926, Rozdz. 92605) 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 2 głosy „za”, 0  głosów „przeciwnych”, 3 głosy 
„wstrzymujące się”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
• Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Biblioteka (dotacje) – 

zmniejszenie  
o 60 tys. zł (Dz. 921, Rozdz. 92116) 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosy „za”, 0  głosów „przeciwnych”, 2 głosy 
„wstrzymujące się”. 
 

Komisja wnioskuje o zwiększenie wydatków: 
• Kultura fizyczna i sport – dotacje celowe – prowadzenie szkolenia sportowego 

dla dzieci i młodzieŜy w zakresie pływania, udział w zamiejscowej rywalizacji 
sportowej i organizacja zawodów  w pływaniu na terenie Sandomierza 
zwiększenie o 10 tys. zł (Dz. 926, Rozdz. 92695). 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 2 głosy „za”, 0  głosów „przeciwnych”, 3 głosy 
„wstrzymujące się”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
• Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Sandomierskie Centrum Kultury 

(dotacje) plan na 2009 748 700,00 – zwiększenie o 60 tys. zł (Dz. 921, Rozdz. 
92113) 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosy „za”, 0  głosów „przeciwnych”, 2 głosy 
„wstrzymujące się”. 
 

Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o dopisanie w Dziale 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa 
Narodowego,  Rozdział 92195 - Pozostała działalność, obchody świąt i rocznic jako 2 
pozycja „ 75 rocznica nadania Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu honorowego 
obywatelstwa Miasta Sandomierza”. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 6 głosów „za”, 0  głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
 
Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów odczytał opinie 
Komisji Polityki Mieszkaniowej oraz Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 
Komisja Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 
budŜetowej w dziale 700 dotyczącym gospodarki mieszkaniowej wraz z następującymi 
wnioskami Komisji: 
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Komisja wnioskuje o zaplanowanie w budŜecie miasta na 2009 roku środków na 
powstanie mieszkań socjalnych – Dział 700 rozdział 70005. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosy „za”, 0 głosów  „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
 
Komisja wnioskuje o zwiększenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali komunalnych na 
95%. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosy „za”, 0 głosów  „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 
budŜetowej w działach dotyczących: oświaty i wychowania (dział 801), edukacyjnej 
opieki wychowawczej (dział 854), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 
921) oraz kultury fizycznej i sportu (dział 926). 
Komisja BudŜetu i Finansów przyjęła w głosowaniu jawnym: 6 głosów „za”, 0 głosów 
„ przeciwnych”, 0  głosów „wstrzymujących się” wnioski zgłoszone przez Komisje 
Rady Miasta Sandomierza. 
 
Wnioski Komisji 
Komisja BudŜetu i Finansów wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian  
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok : 
1) W załączniku  Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach  
     2009 -2011 - pozycja 11. Budynek socjalny zmniejszyć o 100 000,00 
2) W Załączniku Nr 3a Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku: 

• dodać nową pozycję  nr 13 – Budowa parkingu – ul. T. Króla od ul. Koseły  
w kierunku przedszkola przeznaczając na zadanie 100. 000,00 

• w pozycji nr 14 Dział 600 rozdział 60016 Budowa oświetlenia ul. Mickiewicza 
              zmniejszyć o 30 000,00 

• w pozycji nr 11 Dział 600 rozdział 60016 ul. T. Króla – 6,8 – budowa parkingu 
zwiększyć o 30 000,00 

3) W Załączniku Nr 2 Wydatki budŜetu w 2009 r. 
- pozycja 16 Dział 926 Kultura fizyczna i sport  Rozdział 92605 Zadania w zakresie  
   kultury fizycznej i sportu zmniejszyć o 50.000,00 
- pozycja 16 Dział 926 Kultura fizyczna i sport  Rozdział 92695 Pozostała działalność  
   zwiększyć o 50.000,00. 
PowyŜsze wnioski Komisji zostały przyjęte w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 

 
Pan Wojciech – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał pod 

głosowanie projekt budŜetu miasta na 2009 r. wraz z w/w poprawkami 
(autopoprawkami Burmistrza Sandomierza). 
Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 0 głosów „ przeciwnych”, 0  głosów 
„wstrzymujących się”. 

 
Komisja BudŜetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

budŜetowej Miasta Sandomierza na 2009 rok - 6 głosów „za”, 0 głosów „ 
przeciwnych”, 0  głosów „wstrzymujących się”. 
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Projekt uchwały budŜetowej wraz z autopoprawkami Burmistrza Sandomierza, 
w tym takŜe opinie Komisji merytorycznych Rady Miasta Sandomierza stanowią 
załączniki Nr 3 do protokołu. 
 
 
Ad. 5 
Komisja zapoznała się  z pismami bieŜącymi, w których: 

• Pan Marek K.∗ – Przewodniczący Rady Rodziców Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Sandomierzu zwraca się ponownie z wnioskiem  
o zamieszczenie w budŜecie miasta na rok 2009 pozycji dotyczącej  
sfinansowania budowy parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu. 

 
• Pan Janusz Sikorski - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu w odpowiedzi na pismo znak:  
Or. 0065-10/23/2009 z dnia 19.01.2009 r. w sprawie określenia priorytetu  
dla złoŜonych wniosków o przyznanie środków finansowych w budŜecie miasta 
na 2009 rok informuje, Ŝe najpilniejszym zadaniem jest ukończenie przebudowy 
i wyposaŜenia pomieszczeń przeznaczonych dla oddziału rehabilitacji 
stacjonarnej. 

 
• Pan Bohdan Chmielnicki - Ordynator Chirurgii SPZZOP w Sandomierzu zwraca 

się z prośbą o sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału 
Chirurgii, a tym samym całego szpitala i całego społeczeństwa miasta i powiatu, 
w postaci gastro – kolono – wideoskopu z oprzyrządowaniem operacyjnym. 

 
 
Ad. 6  
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przygotowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Starosty 
Sandomierskiego wszystkich ulic powiatowych w  obrębie miasta Sandomierza. 
 
Ad. 7 

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

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

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 


