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Protokół nr 23/7/2008 
   z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 27 maja 2008 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 ( 6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) wyraŜenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie  
     weksla „in blanco”, 
b) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem   
   Gminy Sandomierz w latach 2008 – 2012, 
c) ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu    
    gminy, 
d) określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na  
     Placu 3 Maja w Sandomierzu, 
e) nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę drogi – ulicy  
    Kubeszewskiego, 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 
 
a) 

Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego 
przedstawił projekt uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na zabezpieczenie 
prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”, wraz  
z uzasadnieniem. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
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b) 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz w latach 2008 – 
2012 wraz z uzasadnieniem przedstawił: Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza 
Sandomierza. 

Członkowie Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie:  6 głosów „za”, 
0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 
c) 

Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie ustalania zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy  
wraz z uzasadnieniem oraz wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez: Pana Marka 
Bronkowskiego – Zastępca Burmistrza Sandomierza – zaopiniowała jednogłośnie 
pozytywnie – 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
d) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie określenia inkasenta 
opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Placu 3 Maja  
w Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Marek 
Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 

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

Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  
z przeznaczeniem pod budowę drogi – ulicy Kubeszewskiego wraz uzasadnieniem. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 6 głosów „za”, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
Ad. 4,5 
 
Wnioski Komisji 

Komisja wnioskuje o wygospodarowanie środków finansowych (ok. 250 tys.)  
na wykonanie następujących zadań na Placu targowym przy ul. Przemysłowej:  
kanalizacji burzowej, parkingu – utwardzić np. asfaltem z odzysku teren przy  
ul. Przemysłowej obok wału z przeznaczeniem na parkingi, utwardzenie wjazdu  
na giełdę. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 1 głos „przeciwny”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
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Ad. 6 
 
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji 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 
 


