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Protokół nr 42/11/2009 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 22 września 2009 rok 
 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 15.00 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 17.35 
  
 
 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 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
przedstawił następujący porządek obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta Sandomierza za I półrocze   
     2009 roku. 
4.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) wprowadzenia „Gminnego programu wychodzenia z bezdomności” (pkt 9  
       w materiałach na XXXIX sesję), 
b) zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego    
       Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu  
      (pkt 13 w materiałach na XXXIX sesję), 
c) zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/299/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27    
    maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego   
    Funduszu Ochrony Środowiska (pkt 22  w materiałach na  XXXIX sesje), 
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania:  
     utrzymanie bieŜącej działalności Biura wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz    
     realizację projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi  
     Sandomierskiej „Porównania” realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych   
     (pkt 24 w materiałach na  XXXIX sesję), 
e) zmiany uchwały Nr XXXII/285/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia  
     2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek  
     i szczegółowe warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,   
     funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania  
      wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz   
      wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających  
      ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  
      prowadzonych przez Gminę  Miejską Sandomierz (pkt 23 w materiałach  
       na  XXXIX sesję), 
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f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod  
     nazwą „Dofinansowanie do zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej StraŜy    
     PoŜarnej w Sandomierzu” (pkt 10 w materiałach na  XXXIX sesję), 
g) zmian w budŜecie na 2009 rok ( pkt 11   w materiałach na  XXXIX sesję), 
h) zmian w budŜecie na 2009 rok (pkt 12 w materiałach na  XXXIX sesję), 
i) zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego niezbędnego  
    do rozpoczęcia budowy kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” zlokalizowanych  
     na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu  
    (pkt 21 w materiałach na  XXXIX sesję), 
j)  sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej (przy ul. śeromskiego 10), 
k)sprzedaŜy nieruchomości gruntowej na rzecz uŜytkownika wieczystego (przy  
   ul. Mickiewicza), 
l) sprzedaŜy nieruchomości gruntowej (przy ul. Krakowskiej), 
m) zamiany nieruchomości gruntowych (przy ul. Dobkiewicza), 
n)wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy części nieruchomości    
    gruntowej stanowiącej własność Gminy Sandomierz (przy ul. Przemysłowej), 
s) przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Sandomierz w drodze  
   komunalizacji (pkt 19 w materiałach na  XXXIX sesję), 
p) uŜyczenia nieruchomości gruntowej (pkt 20 w materiałach na  XXXIX sesję), 
r)  desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji   
    Sandomierskiej (pkt 8 w materiałach na  XXXIX sesję), 
5.Informacja Pana Burmistrza o Sandomierskim Towarzystwie Budownictwa  
    Społecznego w Sandomierzu. 
6. Informacja Pana Burmistrza o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
    i Mieszkaniowej w Sandomierzu – Taryfy cenowe za zaopatrzenie w wodę oraz za  
     odprowadzenie ścieków. 
7. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
8. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
9. Zamknięcie obrad. 
 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie głosowała.  
 
 
Ad. 3 

 
Komisja BudŜetu i Finansów zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania 

budŜetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2009 roku w wersji doręczonej Członkom 
Komisji – załącznik Nr 2 do Protokołu. 
Szczegółowych informacji dot. przedmiotowego sprawozdania udzielił Pan Cezary 
Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza. 
 
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów powiedział, Ŝe: 
- Niepokojące jest to, Ŝe wiele inwestycji, które są zapisane w budŜecie na 2009 rok  
   nie zostaną wykonane w bieŜącym  roku np. budowa bloku socjalnego, remont  
   ul. śeromskiego, remont ul. bocznej Mickiewicza remont chodnika przy ul. Wojska   
   Polskiego, budowa oświetlenia w Koćmierzowie, remont chodnika przy ul. Koseły  
   14,16,18. 
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- Wiele inwestycji w Sandomierzu jest pozornie rozpoczęte np. remont ulic: ul. Polskiej  
   Organizacji Wojskowej, ul. Westerplatte, ul. Mokoszyńska, budowa parkingu przy  
   T. Króla 6 i 8. 
- Ocenia negatywnie wykonanie budŜetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2009 roku. 
 Po dyskusji Członkowie Komisji stwierdzili, iŜ nie mają uwag do wykonania 
budŜetu za I półrocze 2009 roku. 
 
 
Ad. 4 
a) 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia „Gminnego programu 
wychodzenia z bezdomności” przedstawiła: Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie:  7 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie głosowała. 
 
 
b) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały zmiany uchwały dotyczącej 
przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu. 
 

 Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień 
udzielił: Pan Grzegorz Gawron - Prokurent Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała negatywnie: 2 głosy „za”, 1 głos 
„wstrzymujący się”, 4 głosy „przeciw”. Jedna osoba nie głosowała. 
 

 
c) 

Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXXIV/299/2009 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu 
przychodów i wydatków Gminnego  Funduszu Ochrony Środowiska przedstawiła 
Pani Daria Mirowska – Referent w Wydziale Nadzoru Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Sandomierzu. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie - 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Jedna osoba nie głosowała. 
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d) 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania: utrzymanie 
bieŜącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz   realizację 
projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej 
„Porównania” realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych. 

Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień 
udzieliła Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie - 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Jedna osoba nie głosowała.  
 
 
e) 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/285/2009 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki wypłacania dodatków:  
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw oraz  wysokość i warunki wypłacania nagród  
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę  Miejską Sandomierz 
przedstawiła Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  
wraz z uzasadnieniem. 

 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie - 6 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się”. Jedna osoba nie głosowała.  
 
 
f) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod nazwą 
„Dofinansowanie do zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej StraŜy  
PoŜarnej w Sandomierzu”. 

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza poinformował członków 
Komisji, Ŝe Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu złoŜyła 
do Burmistrza Sandomierza pismo z prośbą o dofinansowanie zakupu skokochronu. 
Aby było moŜliwe udzielenie takiej pomocy konieczne jest podjęcie stosownej 
uchwały.   
 
Komisja BudŜetu i Finansów prosi o przedstawienie informacji dot.:  
- danych technicznych skokochronu, 
- całkowitego kosztu skokochronu, 
- procentowego udziału darczyńców. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie (7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Jedna osoba nie głosowała).  
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g) 

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2009 rok wraz z uzasadnieniem. 
 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
Zwiększa się wydatki budŜetowe: 

• Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85195 - Pozostała działalność § 6220 -  
Dotacje celowe z budŜetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 
finansów publicznych o kwotę 50.000,00 zł. 
Kwota 50.000,00 zł zostanie przekazana Samodzielnemu Publicznemu 
Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu jako dotacja na 
sfinansowanie zakupu urządzenia do kruszenia kamieni w moczowodzie  
i pęcherzu moczowym tzn. cystoureterorenskop wraz z urządzeniem kruszącym 
oraz dwóch optyk do elektroresektora i jednego elektroredektora. 

• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa Rozdział 
75411 – Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej § 6220 -  Dotacje 
celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego - o kwotę 30.000,00 zł. 
Kwota 30.000,00 zł. zostanie przekazana Komendzie Powiatowej StraŜy 
PoŜarnej w Sandomierzu jako dotacja na dofinansowanie zakupu skokochronu. 

• Dział 754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpoŜarowa  
Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji § 6170 – Wpłaty jednostek na 
fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. 
Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dn. 6 
kwietnia 1990 o Policji - o kwotę 25.000 zł. 

      Kwota25.000 zł zostanie przekazana Komendzie Powiatowej Policji  
      w  Sandomierzu jako dotacja na dofinansowanie zakupu wideorejestratora. 
• Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 – pozostała działalność  

§ 2830 – Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do  sektora 
finansów publicznych - o kwotę 20.000,00 zł. 
Kwota 20.000 zł zostanie przekazana Polskiemu Związkowi Działkowców 
Zarząd POD „Kościuszki” w Sandomierzu jako dotacja na dofinansowanie 
budowy przybudówki i wiatrołapu. 

• Dział 900 – Gospodarka Komunalna Rozdział 90095 – pozostała działalność  
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - o kwotę 37.500,00 zł. 
Zwiększenie wydatków budŜetowych spowodowane jest współfinansowaniem 
budowy Pomnika pamięci Polaków Pomordowanych na Wołyniu na Cmentarzu 
Wojskowym w Sandomierzu (17.500,00 zł) oraz  konserwacji bramy bocznej  
od strony Cmentarza Wojskowego (20.000,00). 

 
Zmniejsza się wydatki budŜetowe: 

• Dział 758 - RóŜne rozliczenia - Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe  
§ 4810 – rezerwy - o kwotę 162.500,00 zł. 

 
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał 

pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.  
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Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. Dwie osoby nie głosowały.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2009 rok został zaopiniowany 
pozytywnie. 
 
h)    

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budŜecie  
miasta na 2009 rok wraz z uzasadnieniem. 

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza udzielił wyjaśnień dot. 
przedmiotowego projektu uchwały. 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
Zmniejsza się wydatki budŜetowe: 

• Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75023 – Urząd Gminy § 4210 - 
Zakup materiałów i wyposaŜenia - o kwotę 4.587, 96 zł. 

Zwiększa się wydatki budŜetowe: 
- Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedz. Narodowego, Rozdział 92113 – Centra Kultury 
i Sztuki  § 4010 – wynagrodzenia osobowe, 4110 – Składka na ubezpieczenie 
społeczne, 4120 – Składka na  FP – o kwotę 4.587,96 zł. 
Zwiększenie wydatków wynika z rozpoczęcia działalności Centrum Informacji 
Turystycznej w Sandomierzu oraz z porozumienia zawartego między Regionalną 
Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Miejską 
Sandomierz w sprawie prowadzenia Centrum Informacji turystycznej na mocy którego 
konieczne jest prowadzenie CIT przez jednego pracownika Sandomierskiego Centrum 
Kultury. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie - 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Jedna osoba nie głosowała.  
 
i) 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków 
finansowych na pokrycie wkładu własnego niezbędnego do rozpoczęcia budowy 
kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” zlokalizowanych na terenie Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu przedstawiły: Pan Cezary 
Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza oraz Pan Jerzy Borowski Burmistrz 
Sandomierza. 

 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie:  7 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie głosowała.  

 
j) 

  Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości zabudowanej (przy ul. śeromskiego 10) wraz z uzasadnieniem. 

Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawili i wyjaśnień 
udzielili: Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza oraz Pani Barbara Rajkowska -
Inspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim  
w Sandomierzu. 
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Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie - 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.  
Jedna osoba nie głosowała. 
 
 
k) 

Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości gruntowej na rzecz uŜytkownika wieczystego (przy ul. Mickiewicza)  
zaopiniowała pozytywnie (7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. Jedna osoba nie głosowała). 
 

Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawili i wyjaśnień 
udzielili: Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza oraz Pani Barbara Rajkowska -
Inspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim  
w Sandomierzu. 

 
 
l) 

 
Projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej (przy ulicy 

Krakowskiej) przedstawili: Pan Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza oraz  
Pani Barbara Rajkowska - Inspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa  
w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. 
 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie:  7 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie głosowała.  

 
m) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zamiany 
nieruchomości gruntowych (przy ul. Dobkiewicza). 

 Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawili i wyjaśnień 
udzielili: Pan Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza oraz Pani Barbara Rajkowska - 
Inspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim  
w Sandomierzu. 

 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o sprzedaŜ nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu przy 
ul. Dobkiewicza oznaczonej nr ewid. 995/5 Pani ElŜbiecie Filipczak – Zioło i Panu 
Zbigniewowi Zioło (po rozsądnej cenie).  
Komisja prosi o opinię Pani ElŜbiety Filipczak – Zioło i Pana Zbigniewa Zioło  
w sprawie zakupu działki nr ewid. 995/5. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie głosowała). 
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n)   
Pani Barbara Rajkowska - Inspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami  

i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy części 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sandomierz (przy ulicy 
Przemysłowej). 

 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o wprowadzenie następującej zmiany:  
- w § 1 punkt 1  „WyraŜa się zgodę na zwarcie od dnia 1 grudnia 2009 r. na okres 5 lat 
kolejnej umowy dzierŜawy części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 
1352/27 o pow. 67 m²połoŜonej przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu na której 
znajduje się pawilon gastronomiczny wzniesiony przez dzierŜawcę, bez moŜliwości 
zakupu gruntu po okresie dzierŜawy. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie głosowała). 

  
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały wraz z poprawką  

Komisji został zaopiniowany pozytywnie - 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie głosowała. 
 
 
s) 

Projekt uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa  
na rzecz Gminy Sandomierz w drodze komunalizacji przedstawiła: Pani Barbara 
Rajkowska – Inspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Sandomierzu. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Komisji został 
zaopiniowany pozytywnie (7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. Jedna osoba nie głosowała).  
 
p) 

  Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uŜyczenia 
nieruchomości gruntowej wraz z uzasadnieniem. 

 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 6 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się”. Jedna osoba nie głosowała).  
 
r) 

  Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie desygnowania 
przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej  
wraz z uzasadnieniem. 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
odczytał pismo Prezesa Zarządu Fundacji Sandomierskiej z dnia 7 sierpnia 2009,  
w którym Pan Prezes poinformował Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza,  
Ŝe z dniem 30 września 2009 roku upływa kadencja Rady Nadzorczej Fundacji. 
Zgodnie ze Statutem Fundacji Gmina Sandomierz desygnuje swojego przedstawiciela 
na następną dwuletnią kadencje. 
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Wniosek Komisji 
Komisja zgłosiła wniosek o nie opiniowanie przedmiotowego projektu uchwały i nie 
zgłaszanie kandydatur na przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Fundacji  
Sandomierskiej. 
Komisja uwaŜa, Ŝe to Rada Miasta Sandomierza na najbliŜej sesji w dniu 30 września 
2009 roku zgłosi kandydatów i desygnuje przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady 
Fundacji Sandomierskiej na okres kolejnej kadencji. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosy „za”, 2 głosy „przeciw”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. Dwie osoby nie głosowały). 
 
 
Ad. 5 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza poinformował członków Komisji,  
Ŝe do końca września 2009 roku moŜna składać wnioski na wynajem lub zakup 
mieszkań w ramach Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.  

Blok mieszkalny w którym znajdą się 43 mieszkania zostanie zbudowany przy 
ulicy Schinzla w Sandomierzu (osiedle przy szpitalu).  

Po zebraniu odpowiedniej ilości zainteresowanych, a takŜe po przeprowadzeniu  
niezbędnej procedury przetargowej, budowa bloku powinna rozpocząć się pod koniec 
tego roku.  
 
 
Ad. 6 
Wniosek Komisji 
Komisja zgłosiła wniosek o przełoŜenie punktu 6. Informacja Pana Burmistrza  
o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sandomierzu 
 – taryfy cenowe za zaopatrzenie w wodę oraz za odprowadzenie ścieków na następne 
 posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie głosowała). 
 
 
Ad. 7 
Komisja zapoznała się  z treścią pism, w których: 

• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Sandomierzu: 
-  informuję, Ŝe w miesiącu lutym 2009 roku oficjalnie zarejestrowano OSP    
   Sandomierz, ul. Dobkiewicza 12, 

       - prosi o zabezpieczenie w budŜecie miasta Sandomierza na 2010 rok środków    
          pienięŜnych w wysokości 6 0000 zł jako pomoc dla nowopowstałej OSP. 
 
• Zespół S.N.O.W. działający przy Sandomierskim Centrum Kultury Ziemi 

Sandomierskiej w Sandomierzu reprezentowany przez załoŜyciela Grzegorza 
Osmalę zwraca się z prośbą o rozwaŜenie moŜliwości uwzględnienia w budŜecie 
miasta Sandomierza na 2010 r. kosztów wydania płyty długogrającej 
sandomierskiego zespołu S.N.O.W. 
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• Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Kielcach: 
      - informuję, Ŝe badania gleby wykonane przez Okręgowa Stację Chemiczno –     
        Rolniczą w Kielcach, wskazują na znaczne zakwaszenie gleb gruntów ornych  
        i uŜytków zielonych w wielu obszarach monitorowanych w ramach  
        agrochemicznej obsługi rolnictwa, 

           - potwierdza moŜliwość wykonania jeszcze w bieŜącym roku analizy gleb  
               na terenie Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 8 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
- przedłoŜenie wykazu dot. liczebności dzieci w klasach w Szkołach Podstawowych  
  oraz Gimnazjum nr 1 i 2 w Sandomierzu. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


