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Protokół Nr 34/3/2013 
Komisja BudŜetu i Finansów 

dn. 26 marca 2013 r. 
 
Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu   
i Finansów. 
Ad. 1 
Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  obu Komisji  
(obecnych dwunastu radnych) i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
Pan Andrzej Gleń przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej 

Sandomierskiemu Centrum Kultury w Sandomierzu na realizację zadania pod 
nazwa „Cyfryzacja sali kinowej”. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2013 r. 
5. Opiniowanie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia 

budŜetu miasta na 2013 rok. 
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania umowy  uŜytkowania 

wieczystego gruntu. 
7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 

zabudowanej stacją transformatorową. 
8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej. 
9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  sprzedaŜy   nieruchomości 

gruntowych. 
10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 
11. Opiniowanie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie  ustalenia 

opłat oraz określenia zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i 
dzierŜawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach  sportowo – 
rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.  

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013-2026. 

13. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 
  - WSHP w Sandomierzu znak: R-93/2013 z dnia 14.03.2013 r. 

14. Sprawy róŜne, wnioski Komisji 
15. Zamknięcie obrad.  

Komisja jednogłośnie przyjęła w/w porządek obrad -głosowano: 9 „za”. 
Ad. 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Sandomierskiemu 
Centrum Kultury w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwa „Cyfryzacja sali kinowej”. 
Przewodniczący obrad poprosił Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika Miasta o 
przedstawianie uzasadnień do poszczególnych projektów uchwał oraz udzielanie wyjaśnień w 
toku dyskusji. 
Wobec braku uwag do w/w projektu uchwały , Pan Andrzej Gleń poprosił o wyraŜenie 
pozytywnej opinii w głosowaniu. 
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Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 4. 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2013 r. 
Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu uchwały. 
Pan Andrzej Gleń zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu. 
Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
Ad. 5 
Opiniowanie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
na 2013 rok. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 9  „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
Ad. 6 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania umowy  uŜytkowania wieczystego 
gruntu. 
Pan Andrzej Gleń poprosił obecną na posiedzeniu Panią Barbarę Rajkowską – Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa o przedstawienie uzasadnienia do w/w projektu 
uchwały. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Głosowano: 9  „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
Ad. 7 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej stacją 
transformatorową. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 9  „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
Ad. 8 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości gruntowej. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 8  „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
Ad. 9 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  sprzedaŜy   nieruchomości gruntowych. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1  „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
Ad. 10 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 9  „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
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Ad. 11 
Opiniowanie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie  ustalenia opłat oraz 
określenia zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierŜawy gruntów oraz 
pomieszczeń lub ich części w obiektach  sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.  
Uzasadnienie do w/w projektu przedstawił Pan Janusz Chabel – Dyrektor MOSiR w 
Sandomierzu. 
Radni nie wnieśli zastrzeŜeń. 
Głosowano: 9  „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
Ad. 12 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2013-2026. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński. Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 9  „za”, 0 „przeciw”, 0  „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
Ad. 13 
Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 
Pan Andrzej Gleń odczytał pismo  WSHP w Sandomierzu, zawierające ofertę sprzedaŜy 
budynku przy ul. Portowej 24 w Sandomierzu. 
Komisja nie zajęła stanowiska w powyŜszej sprawie. 
Ad. 14 
Radny Wojciech Czerwiec złoŜył skargę ustną w związku z  brakiem odpowiedzi na jego 
wnioski złoŜone na poprzednim posiedzeniu. 
Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi: 
- Jakie wydatki ponosi miasto na działalność kina „Starówka”, jaki  jest przychód kina? 
Prosi o udzielenie odpowiedzi na piśmie. 
Ad. 15 
Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 

   Andrzej Gleń  
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  

 
 
 
Protokołowała: R. Tkacz 


