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Protokół z posiedzenia Komisji 
Komisji Bud Ŝetu i Finansów Nr 10/10/2007 

                                    w dniu 11 czerwca 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 
Porządek obrad przyjęty jednogłośnie: 6 głosów „za”. Jedna osoba  
nie brała udziału w głosowaniu. 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał:  
a) w sprawie utworzenia Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Spółka zo.o. w Sandomierzu, 
b) w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2007 rok, 
c) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
budŜetu miasta Sandomierza za pierwsze półrocze roku budŜetowego  
i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze 
półrocze roku budŜetowego samorządu instytucji kultury. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad.3 
 
a) 
 Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie utworzenia 
Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka zo.o.  
w Sandomierzu. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawili i wyjaśnień udzielili:  
 Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza  
oraz Pani Edyta Sobieraj – Referent w Wydziale Nadzoru Komunalnego. 
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Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje, aby w przypadku powołania Sandomierskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu przekazało 
Sandomierskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego 
administrowanie zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami uŜytkowymi 
wraz z kadrą PGKiM – u zajmującą się sprawami dot. administrowania 
zasobami mieszkaniowymi Gminy oraz lokalami uŜytkowymi. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 6 głosów „za”, 1 głos 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

  
 Po dyskusji Komisja BudŜetu i Finansów zaopiniowała jednogłośnie 
pozytywnie – 7 głosów „za” - przedmiotowy projekt uchwały. 
 
b) 

Pan Edward Walas – Skarbnik Miasta, przedstawił uzasadnienie  
do projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2007 rok. 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie – 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos 
„wstrzymujących się”. 
 
c) 

Pan  Edward Walas – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawił 
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia 
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu miasta 
Sandomierza za pierwsze półrocze roku budŜetowego i informacji  
o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze roku 
budŜetowego samorządu instytucji kultury. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o uwzględnienie następującej zmiany  
w przedstawionym projekcie uchwały: 
 - w § 2 punkt 2 podpunkt 2 – dopisać literę g) rozliczenie wydatków  
niewygasających. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany jednogłośnie - 6 głosów „za”. 
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał 
pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały wraz z poprawką Komisji. 
Wynik głosowania: 6 głosowania „za”, 0 głosów „wstrzymujących,  
0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu – 
opinia pozytywna. 
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Ad. 4 
 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

 
• Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A przedstawia roczne 

sprawozdanie z działalności dotyczącej zakresu powierzonych 
czynności poboru opłaty targowej na dzień 31.12.2006 r. 

 
• Wydawnictwo Samorządowe Spółka z o.o. Tygodnik Nadwiślański 

oferuje druk wraz z „Tygodnikiem Nadwiślańskim –„Ucho Igielne”. 
 
• Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof  

Z. Strzeleckiego w Sandomierzu prosi o pomoc w dozorze terenu 
szkoły. 

 
• Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sandomierzu: 
- wnosi o uwzględnienie w projekcie inwestycyjnym polegającym  
na przebudowie, remoncie i budowie nawierzchni ciągów pieszych, 
rowerowych i jezdnych, elementów małej architektury, szaletu 
miejskiego, kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowych, 
sieci elektrycznej, ciepłowniczej, oświetleniowej o rozbudowę 
istniejącego niewielkiego parkingu przed budynkiem Urzędu 
Skarbowego przy ul. śydowskiej, 
- wnioskuje o przedstawienie planu dojazdu do Urzędu Skarbowego  
na czas ewentualnej przebudowy ul. śydowskiej, w celu 
poinformowania podatników o utrudnieniach związanych z dojazdem 
do Urzędu. 
 

• Stowarzyszenie Miłośników Sanktuarium Maryjnego  
w Sulisławicach zwraca się z prośbą o pomoc w zgromadzeniu 
kwoty na odnowienie budynków kościelnych. 

 
• Wójt Gminy Obrazów Lech Niezgoda prosi o powtórne 

rozwaŜenie, przeanalizowanie sprawy podwyŜki opłat  
za przedszkola dla dzieci z terenu sąsiednich Gmin i podjęcie 
decyzji, która mogłaby pogodzić interesy i racje wszystkich 
stron. 

 
 

Ad. 5 
Komisja wnioskuje: 
- o zakupienie dwóch kamer, 
- aby StraŜ Miejska pracowała całodobowo, 
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- o wykoszenie traw w mieście np. ulica 15-go Sierpnia, 
- wykoszenie trawy na wałach przeciwpowodziowych. 
Komisja pyta czy jest wypracowana forma finansowania Klubu 
Sportowego „Wisła” - dofinansowanie sportu kwalifikowanego. 
 
Ad. 6 
 
 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 
 


