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Protokół Nr 53/6/2010 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 28 kwietnia 2010r. 
Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Komisji BudŜetu i 
Finansów. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1 
 Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
 Przyjęty jednogłośnie porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010r. (ZEAS). 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację zadania: utrzymanie bieŜącej działalności BWA w 
Sandomierzu oraz na realizację projektu związanego z promocją twórczości artystów 
Ziemi Sandomierskiej „Porównania”. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sandomierskiemu na realizację zadania pod nazwą „Dofinansowanie do zakupu 
samochodu ratownictwa wodnego dla KPSP w Sandomierzu. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010 rok 
(zmniejszeni/zwiększenie wydatków budŜetowych). 

7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia budŜetu 
miasta na 2010r. 

8. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
9. Wnioski Komisji. 
10. Zamknięcie obrad. 
 

Ad. 3 
 Przewodniczący obrad przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie zmian w 
budŜecie,  dotyczący zatrudnienia radcy prawnego w ZEAS w Sandomierzu. Członkowie 
Komisji byli zainteresowani: 
- czy ZEAS nadal będzie funkcjonował, poniewaŜ były plany jego rozwiązania, 
- jak do tej pory funkcjonował ZEAS bez radcy prawnego, 
- czy zatrudnienie radcy prawnego odbędzie się kosztem likwidacji etatów nauczycieli, 
- czy jest juŜ wskazana osoba na ten etat. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały: 
Głosowano:  0 „za”, 4 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”. 
Komisja BudŜetu i Finansów negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie na 2010r. (zatrudnienie radcy prawnego w ZEAS)                                                                                                                                
 
Ad. 4 
 
 Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym projekt 
uchwały dotyczącej zmiany w budŜecie na 2010r. polegający na dofinansowaniu bieŜącej 
działalności BWA. W dyskusji członkowie Komisji pytali: 
- z jakich zadań i w jakiej wysokości zaoszczędzono środki proponowane do przekazania na 
BWA, 
- czy  naturalne jest zaoszczędzenie 40% na inwestycji budowa ul Asnyka, Frankowskiego, 
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- czy nie naleŜałoby przeznaczać środków zaoszczędzonych z inwestycji na podobne cele 
niezrealizowane w poprzednim roku budŜetowym, 
- czy  Burmistrz wywiąŜe się z obietnicy przeznaczenia tych środków na Szpital i Muzeum 
Okręgowe.  
 Przewodniczący obrad zamknął dyskusję w tym temacie i poddał pod głosowanie 
omawiany projekt uchwały. 
Głosowano: 7 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 
Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania: 
utrzymanie bieŜącej działalności BWA w Sandomierzu oraz na realizację projektu 
związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania”. 
 
Ad. 5 
(Na posiedzenie przybyła Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek) 
 Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym projekt uchwały dotyczący 
dofinansowania zakupu samochodu ratownictwa wodnego dla KPSP w Sandomierzu. 
W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu, Przewodniczący Komisji poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
Głosowano: 7 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” 
Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pod 
nazwą „Dofinansowanie do zakupu samochodu ratownictwa wodnego dla KPSP w 
Sandomierzu. 
 
Ad. 6 
 Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym projekt 
uchwały dotyczący zmian w budŜecie na 2010 rok polegający na: zwiększeniu wydatków, 
zmniejszeniu wydatków oraz zwiększeniu przychodów w budŜecie miasta. Projekt tej 
uchwały ma bezpośredni związek ze zmianami opiniowanymi w punktach 4 i 5 porządku 
obrad dzisiejszego posiedzenia. 
Przewodniczący obrad poprosił o informację w tym temacie Pana Cezarego Gradzińskiego 
Skarbnika Miasta Sandomierza. 
Mówca wskazał między innymi, Ŝe w przedmiotowym projekcie przewidziano zwiększenie 
wydatków w działach: 
  700 gospodarka mieszkaniowa „Nadbudowa budynków ul. Lubelska 27 i 29” 
  900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska  „Plac zabaw przy ul. śółkiewskiego –
Lina”. Koszt obu tych przedsięwzięć określony był szacunkowo, natomiast kosztorysy 
wykazały niedobór środków, dlatego naleŜy dokonać zmian i zwiększyć kwoty zaplanowane 
w uchwale budŜetowej. W związku z powyŜszym zwiększa się przychody w budŜecie miasta 
w § 955 – inne źródła o kwotę 100.194,00zł. 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe pomimo zaproszenia, na posiedzenie nie przybył 
Burmistrz Miasta ani pracownicy Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, którzy mogliby 
przedstawić Komisji plany przestrzenne planowanego „ogródka jordanowskiego” oraz 
kosztorys. W związku z tym, na chwilę obecną Komisja nie jest w stanie stwierdzić, czy 
zaproponowana kwota 500 tys. na to zadanie jest zasadna. 
Członkowie Komisji analizowali teŜ: 
- czy projektowanie jednego ogródka w centrum miasta jest słusznym posunięciem, podczas 
gdy kaŜde osiedle cierpi na brak placów zabaw dla małych dzieci, 
- czy tak wysoką kwotę nie naleŜałoby przeznaczyć na powaŜną inwestycję taką jak budowa 
bloku socjalnego, 
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- waŜnym zadaniem na które naleŜałoby przeznaczyć te środki to opracowanie dokumentacji i 
budowa kanalizacji Kamienia Plebańskiego, 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt omawianego projektu uchwały. 
Głosowano: 1 „za”, 4 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”. 
 
Komisja BudŜetu i Finansów negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie miasta na 2010 rok (zmniejszenie/zwiększenie wydatków, zwiększenie 
przychodów w budŜecie miasta) 
 
Ad. 7 
 Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia budŜetu miasta na 2010r. 
Głosowano: 1 „za”, 4 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”. 
Komisja BudŜetu i Finansów negatywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2010rok. 
 
Ad. 8, 9 
Wnioski Komisji: 
I.     Komisja BudŜetu i Finansów wnioskuje by kwotę 500 tys. proponowaną w projekcie 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2010 rok na budowę placu zabaw – zgodnie z 
obietnicą Burmistrza Miasta – przeznaczyć na następujące zadania: 
200 tys. Muzeum Okręgowe 
300 tys. Szpital w Sandomierzu 
Głosowano: 5 „za”, 1 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się” 
 
II.    Komisja wnioskuje by przeznaczyć kwotę 500 tys. zaplanowaną na budowę placu 
zabaw na realizację zadania – budowa kanalizacji osiedla Kamień Plebański. 
Glosowano: 3 „za”, 0 „przeciw”, 6 „wstrzymujących się” 
 
III. Komisja wnioskuje o przeznaczenie pomieszczeń ul. Rynek 2/3 na cele 
mieszkaniowe. 
Glosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 
 
IV.   Komisja prosi o informacje w sprawie przeznaczenia budynku „okrąglak” w planie 
zagospodarowania Bulwaru Piłsudskiego. 
 
V.     Komisja prosi o udzielenie informacji na temat administrowania Bulwaru Piłsudskiego 
po zakończeniu inwestycji. 
 
Ad. 10 
 Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
       Wojciech Czerwiec  
      Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz  


