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Protokół z posiedzenia Komisji 
                                 Komisji BudŜetu i Finansów Nr 16/16/2007 
                                              w dniu 18 grudnia 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: 5 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0  głosów 
„przeciwnych”. 
1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Opiniowanie projektów uchwał:  
a) zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/332/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
     21 czerwca 2006 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych, 
 b) w spawie ustalenia  wydatków , które nie wygasają z upływem roku  budŜetowego  
     2007, 
c) w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2007 rok, 
d) w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2007 rok, 
e) w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2007 rok, 
f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2007 rok, 
g) w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji przez  
     Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego zadania  
     „Kampania promocyjna Województwa Świętokrzyskiego” w latach 2008 – 2010, 
h) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej połoŜonej  
     w Sandomierzu obręb LewobrzeŜny, oznaczonej nr ewid. 425/116 o pow. ha na  
     rzecz właścicieli przyległej działki nr ewid. 425/92. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
 
Ad. 3 
 
a)  

Komisja zapoznała się z projektem uchwały zmieniającej Uchwałę  
Nr XXXVI/332/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 roku  
w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani 
Tamara Socha – Skarbnik Sandomierza. 
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Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 6 głosów  „za”,  0 głosów „wstrzymujących się”, 0  głosów 
„przeciwnych”. 
 
 
b) 

Pani Tamara Socha – Skarbnik Sandomierza przedstawiła uzasadnienie do 
projektu uchwały w sprawie ustalenia  wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku  budŜetowego 2007. 

Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały 
pozytywnie – 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
c) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie  miasta na 2007 r. 
przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Tamara Socha – Skarbnik Sandomierza. 
Zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały dot.: 
- w § 1 zwiększenia dochodów w  budŜecie miasta o kwotę 1 708 029,00 zł. 
- w § 2 zmniejszenia dochodów w budŜecie miasta o kwotę 900 900,00 zł. 
- w § 3 zmniejszenia wydatków w budŜecie miasta o kwotę 3 659 000,00 zł. 
- w § 4 zwiększenia wydatków w budŜecie miasta o kwotę 40 000,00 zł. 
- w § 5 zmniejsza przychodów w budŜecie miasta o kwotę 4 426 129,00 zł. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 5  głosów „za”,  1 głos „wstrzymujący się”, 0  głosów „przeciwnych”. 

 
 

d) 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie  miasta na 2007 r. 

przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Tamara Socha – Skarbnik Sandomierza. 
Zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały dot.: 
- zwiększenia dochodów w  budŜecie Miasta Dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 255 000,00 
zł.  
Zwiększenie dochodów następuje w związku z przekazaniem z Fundacji 
EKOFUNDUSZ środków w wysokości 255 000,00 zł na realizacje zadania pod nazwą 
„Instalacja kolektorów słonecznych dla zespołu basenów „Błękitna Fala”  
w Sandomierzu. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 6  głosów „za”,  0 głosów „wstrzymujących się”, 0  głosów 
„przeciwnych”. 

 
e) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie  miasta na 2007 r. 
przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Tamara Socha – Skarbnik Sandomierza. 
Zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały dot.: 
- w § 1 zwiększenia wydatków w  budŜecie miasta o kwotę 377 951,00 zł. 
- w § 2 zmniejszenia wydatków w budŜecie miasta o kwotę 377 951,00 zł. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 6  głosów „za”,  0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. 
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f) 
Pani Tamara Socha – Skarbnik Sandomierza przedstawiła uzasadnienie  

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
na 2007 rok. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 6 głosów  „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”.  
 
g) 

Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie wyraŜenia woli 
przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji przez Regionalną Organizację 
Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego zadania „Kampania promocyjna 
Województwa Świętokrzyskiego” w latach 2008 -2010 wraz z uzasadnieniem  
i wysłuchaniu wyjaśnień Pana Dariusza Socha – Młodszy Referent w Wydziale 
Edukacji, Kultury i Sportu  zaopiniowała pozytywnie – 6  głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 

 
h) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyraŜenia zgody  
na zbycie nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu obręb LewobrzeŜny, 
oznaczonej nr ewid. 425/116 o pow. ha na rzecz właścicieli przyległej działki nr ewid. 
425/92. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Zofia 
Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

 
Komisja wnioskuje o: 
- zdjęcie z porządku obrad XVI sesji Rady Miasta, celem przeprowadzenia konsultacji  
z osobami zainteresowanymi przedmiotową sprawą, 
- skierowanie do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu zapytania dot. czy 
mieszkańcy bloków Słowackiego 20 i Mickiewicza 25 są stronami w przedmiotowej 
sprawie. 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 3 głosy „za”, 3 głosy przeciwne”, 0 „głosów 
„wstrzymujących się”. 

 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał pod 

głosowanie przedmiotowy projekt uchwały: 3 głosy „za”, 3 głosy przeciwne”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
 

 
Ad. 4,5 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

 
•  Pan Janusz Sobolewski - Przewodniczący Komisji Statutowej zwraca  

się z prośbą o przeanalizowanie oraz zgłoszenie zaproponowanych przez Komisję  
BudŜetu i Finansów zmian do § 1 Załącznik Nr 6 do Statutu Miasta Sandomierza 
„Zasady i tryb działania Komisji Stałych Rady Miasta”- Część I Zakresu działania 
Komisji Stałych. 
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• Pan Stanisław W.∗ prosi by uwzględnić w projekcie budŜetu na 2008 r 
modernizację ulicy Chwałeckiej w kierunku Sucharzowa. 

 
• EURO – TOUR SPORT § TRAVEL wnioskuje o wprowadzenie do budŜetu 

miasta na 2008 rok realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa drogi osiedlowej 
dojazdowej do działek 1006/2, 1007/3, 1008/2, 1009/2, 1010/2, 1011/2, 1012/1, 
1012/2 – zgodnie z MPZP osiedla „Kruków”. 

 
• Pan Marian W* zwraca się w sprawie ujednolicenia i kumulację wszystkich 

płatności: czynszu mieszkaniowego, funduszu remontowego, wody  
i śmieci, podatku od nieruchomości, wieczystej dzierŜawy i innych płatności. 

 
• Burmistrz Miasta Sandomierza odpowiada na wniosek Komisji zawarty  

w protokole z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów z dnia 19 listopada 2007 r. 
w sprawie przedłoŜenia rozliczenia rezerwy budŜetowej na 2007 rok. 

 
• Burmistrz Miasta Sandomierza odpowiada na wniosek Komisji zawarty  

w protokole z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów z dnia 19 listopada 2007 r. 
w sprawie przedłoŜenia informacji dot. liczebności dzieci w poszczególnych 
klasach w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. 

 
• Burmistrz Miasta Sandomierza przedkłada sprawozdanie z wykonania budŜetu za 

III kwartał 2007 r. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poprosił członków 

Komisji o zapoznanie się z w/w dokumentem. 
 

 
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 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 


