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Protokół nr 32/1/2009 
                                z posiedzenia Komisji Bud Ŝetu i Finansów  
                                             w dniu 20 stycznia 2009 rok  
 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 16.00 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 20.00 
  
 
 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. Propozycje do planu pracy Komisji BudŜetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza  
     na 2009 rok. 
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w roku 2008. 
5. Dyskusja nad projektem budŜetu Miasta Sandomierza na 2009 rok. 
6. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a)przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami    
   pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku   
   publicznego w roku 2009, 
b) uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za     
     usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników  
     bezodpływowych, 
c) określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej od środków  
    transportowych i ich części a takŜe akcesoriów do środków transportowych oraz   
    sposobu poboru tej opłaty, 
d) podwyŜszenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
      i Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Sandomierzu, 
e) nabycia nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu obręb LewobrzeŜny  
     oznaczonej nr działek 885/3 i nr 904/2, stanowiącej pas przejścia pieszego pomiędzy  
     ulicą Nową i ulicą Kruczą, 
f) nabycia nieruchomości  gruntowych połoŜonych w Sandomierzu obręb  
       PrawobrzeŜny, wchodzący w skład drogi publicznej – ulicy Holowniczej, 
g) oddania gruntu w uŜytkowanie wieczyste w drodze przetargu pisemnego  
     nieograniczonego – Plac 3- go Maja z przeznaczeniem pod zagospodarowanie na   
     cele zabudowy usług i handlu z parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą. 
7. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
8. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
9. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 3 
  

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
przestawił Członkom Komisji projekt planu pracy Komisji na 2009 rok – zapytał  
o ewentualne poprawki. 
Wobec braku zgłoszeń w tej materii Pan Przewodniczący Komisji poddał pod 
głosowanie projekt planu pracy Komisji BudŜetu i Finansów oraz na podstawie jego 
wyniku ( 6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych) 
stwierdził jednomyślne przyjęcie go przez Komisję. Przedmiotowy projekt stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 4 
 

Pan Wojciech Czerwiec  - Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  
w nawiązaniu do przekazanego w dniu dzisiejszym Członkom Komisji Sprawozdania  
z działalności Komisji w 2008 roku, zwrócił się o zgłoszenie ewentualnych uwag  
do jego treści. 
Wobec braku uwag - Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 
sprawozdanie z działalności Komisji w 2008 roku  oraz na podstawie jego wyniku  
( 6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”) stwierdził 
przyjęcie go przez Komisję. Sprawozdanie  z działalności Komisji za 2008 rok stanowi 
załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Ad. 5 
Komisja po przeanalizowaniu projektu budŜetu na 2009 rok zgłosiła następujące uwagi 
i wnioski: 

• przedłoŜyć informację na temat złoŜonych wniosków do budŜetu na 2009 rok 
przez radnych, instytucje oraz osoby prywatne (wnioski uwzględnione  
i nie uwzględnione w projekcie budŜetu na 2009 r.), 

• przedstawienie informacji w jakiej wysokości są zaplanowane w budŜecie 
miasta środki na StraŜ Miejską w Sandomierzu, 

• zabezpieczyć środki w projekcie budŜetu na 2009 rok na budowę ul. 
Westerplatte i Frankowskiego aby w pełni zrealizować powyŜsze zadanie. 

             W związku z tym naleŜy środki z niektórych zadań przegrupować  niŜej    
             wymienione zadania mogą zostać zrealizowane w przyszłym roku: 
             - ul. Powiśle chodnik – modernizacja  
              – Budowa ul. Kubeszewskiego. 

• zabezpieczyć środku w budŜecie miasta na 2009 r na budowę parkingu przy 
rondzie ul. Baczyńskiego 

• zabezpieczyć środki w budŜecie miasta na 2009 r na skate park na osiedlu Huta 
(monitoring obiektu, zakup trybun), 

• w Dziale 750 - Administracja publiczna obniŜyć wydatki  o kwotę o 500 tys. – 
przyjąć 5 % wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu  
w stosunku do roku poprzedniego. 

 
 
Komisja pyta czy w projekcie budŜetu na 2009 rok są zabezpieczone środki  
na wzrost dodatku funkcyjnego dla nauczycieli za wychowawstwo klasy? 
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Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawił Komisji 
planowane wydatki na 2009 rok w dziale 750 Administracja Publiczna. 
Komisja zwróciła się do Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z prośbą  
o przygotowanie projektu budŜetu na 2009 rok Dział 750 Administracja publiczna 
uwzględniając 5 % wzrost płac. 

 
 
Ad. 6 
a) 

Projekt uchwały w sprawie przyj ęcia Programu współpracy Miasta 
Sandomierza z organizacjami   pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku  publicznego w roku 2009 wraz z uzasadnieniem 
przedstawiła Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 6   głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”.  
 
b) 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych, wraz z uzasadnieniem 
przedstawili: Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza oraz  
Pan Jarosław Szczerowoda – Inspektor w Wydziale Nadzoru Komunalnego. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddała pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały -  wynik głosowania: 2 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, 1 głos 
„przeciwny”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
 
c) 

Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza oraz Pan Jarosław 
Szczerowoda – Inspektor w Wydziale Nadzoru Komunalnego przedstawili uzasadnienie 
do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych 
stawek opłaty targowej od środków transportowych i ich części a takŜe akcesoriów  
do środków transportowych oraz sposobu poboru tej opłaty. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o utrzymanie na poziomie roku ubiegłego wysokości 
jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej od środków transportowych i ich 
części a takŜe akcesoriów do środków transportowych oraz sposobu poboru tej opłaty. 

 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

negatywnie – 0  głosów  „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 5 głosów 
„przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
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d) 
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o.  
w Sandomierzu. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
 
e) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu obręb LewobrzeŜny oznaczonej 
nr działek 885/3 i nr 904/2, stanowiącej pas przejścia pieszego pomiędzy  ulicą Nową  
i ulicą Kruczą. 

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

Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa poinformowała 
członków Komisji, Ŝe na działkach nr 885/3 i nr 904/2 urządzone zostało, za zgodą 
właściciela oraz zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – przejście piesze łączące ulice Nową z ulica Kruczą, umoŜliwiające 
mieszkańcom osiedla „Kruków” i osiedla „Szpital” bliŜsze dojście do szkoły Nr 1  
oraz do centrum Miasta. W związku z powyŜszym, zasadnym jest nabycie w/w gruntu. 
  

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
 
f) 

Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości gruntowych połoŜonych w Sandomierzu obręb PrawobrzeŜny, 
wchodzący w skład drogi publicznej – ulicy Holowniczej wraz z uzasadnieniem 
zaopiniowała pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
g) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie oddania gruntu  
w uŜytkowanie wieczyste w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego – Plac  
3 - go Maja z przeznaczeniem pod zagospodarowanie na cele zabudowy usług i handlu 
z parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą. 

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

Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa poinformowała 
członków Komisji, Ŝe: 
- Teren Placu 3-go Maja jest wykorzystany jako plac handlowy. Znajdujące się na nim  
   obiekty maja charakter tymczasowy. Na zagospodarowanie tego placu została wydana    
   decyzja o warunkach zabudowy Nr UA. 73311-93/2008 ustalająca warunki budowy  
   galerii pasaŜu usługowo – handlowego wraz z dojazdami – dojściem, parkingiem     
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   podziemnym jedno lub dwukondygnacyjnym na 300 samochodów osobowych  
   oraz niezbędną infrastruktura techniczną. 
- Zagospodarowanie placu na w/w cele usługowe – handlowe moŜe być dokonane przez  
   inwestora wyłonionego w drodze przetargu na oddanie gruntu w uŜytkowanie  
   wieczyste. Oddanie gruntu w uŜytkowanie wieczyste daje moŜliwość określenia  
   w umowie uŜytkowania wieczystego m.in. terminów rozpoczęcie i zakończenia  
   budowy, sposobu zagospodarowania w tym rodzaju budynków i urządzeń.  
   W przypadku  nie zastosowania się do wyznaczonych terminów i sposobu zabudowy,     
    umowa uŜytkowania wieczystego moŜe zostać rozwiązana stosownie do art. 240  
    kodeksu cywilnego. 
 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała negatywnie - 0 głosów „za”, 1 głos 
„wstrzymujący się”, 4  głosy „przeciw”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
Ad. 7 
Komisja postanowiła rozpatrzeć pisma bieŜące na najbliŜszym posiedzeniu Komisji 
BudŜetu i Finansów. 
 
Ad. 8 
Wnioski 
Komisja wnioskuje o przygotowanie projektu uchwały w sprawie anulowania 
darowizny – nieruchomość  przy ul. śeromskiego na rzecz Państwowej WyŜszej Szkoły 
Zawodowej w Sandomierzu. 
 
Pan Andrzej Bolewski – radny Rady Miasta Sandomierza wnioskuje: 
- o przeznaczenie Kamienicy Oleśnickich na siedzibę Sandomierskiego Centrum   
  Kultury, 
- o zastosowanie 95 % ulgi przy sprzedaŜy  mieszkań zakładowych 
- o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie przywrócenia społeczeństwu   
   Sandomierza Placu 3 –go Maja pod funkcję dla której został zlokalizowany  
   i zbudowany tj. publiczną w zakresie rekreacji i wypoczynku. 
 
Ad. 9 

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 


