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Protokół z posiedzenia Komisji 
Komisji Bud Ŝetu i Finansów Nr 14/14/2007 

                                            w dniu 3 października 2007 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 przez aklamację porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Opiniowanie projektów uchwał:  
a) w sprawie zmian w budŜecie  miasta na 2007 r., 
b) w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2007 r., 
c) w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2007 r., 
d) w sprawie zabezpieczenia  środków finansowych na pokrycie wkładu   
    własnego niezbędnego do przygotowania dokumentacji budowlano –   
   wykonawczej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 777 relacji Sandomierz  
    Annopol na odcinku  Sandomierz – Trójca, 
e) w sprawie  uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów  
     Miejskich Sandomierza, 
f) w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Sandomierzu przy  
    ul. Zarzekowice Nr 1, oznaczonej nr ewid. 1611 o pow. 0,5999 ha, 
g) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych połoŜonych w Sandomierzu przy  
    ul. Zamiejskiej w obrębie Mokoszyn. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 

 
a) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie  miasta na 2007 r. 
przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Tamara Socha  - Skarbnik Miasta Sandomierza. 
Pani Skarbnik zapoznała członków Komisji ze zmianami w budŜecie miasta na 2007 r. 
zawartymi w przedmiotowym projekcie uchwały, które będą polegały na: 
zwiększeniu wydatków budŜetowych: 
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 13.500,00 zł – Dział administracja publiczna 
Rozdz. Urzędy gmin § wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne. 
 
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4110 o kwotę 2.321,00 zł – Dz. Administracja publiczna 
Rozdz. Urzędy gmin § składki na ubezpieczenie społeczne. 
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Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4120 o kwotę 331,00 zł – Dz. Administracja publiczna rozdz. 
Urzędy gmin § składki na Fundusz Pracy. 
 
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 o kwotę 604,00 zł Dz. Administracja publiczna rozdz. 
Urzędy gmin § odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
 
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł – Dz. Administracja publiczna 
Rozdz. Urzędy gmin  § zakup materiałów i wyposaŜenia. 
 
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4750 o kwotę 30.000,00 zł –  
Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § zakup akcesoriów komputerowych, 
w tym programów i licencji. 
 
Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 14.000,00 zł – Dz. Administracja publiczna 
rozdz. Urzędy gmin § wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych. 
 
zmniejszeniu wydatków 
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4370 o kwotę 14.000,00 zł – Dz. Administracja publiczna 
Rozdz. Urzędy gmin § opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej. 
 
Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 56.756,00 zł – dz. RóŜne rozliczenia Rozdz. 
Rezerwy ogólne i celowe § rezerwy. 
 
Wprowadzenie powyŜszych zmian związane jest z  koniecznością stworzenia miejsc 
pracy dla osób prowadzących syntetykę i analitykę dochodów i wydatków związanych  
z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 7  głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
b) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie  miasta na 2007 r. 
przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Tamara Socha  - Skarbnik Miasta Sandomierza. 
Pani Skarbnik poinformowała członków Komisji, Ŝe w związku z zawartą umową 
pomiędzy Miastem Sandomierz i Województwem Świętokrzyskim na wspólną 
realizację zadania pn. „Muzyka w Sandomierzu” została przekazana dotacja celowa  
na wykonanie powyŜszego zadania.  
Zmiany w budŜecie miasta na 2007 r. zawarte w przedmiotowym projekcie uchwały, 
będą polegały na: 
zwiększeniu dochodów w budŜecie miasta: 
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 2310 o kwotę 5.000,00 zł 
Dz. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdz. Pozostała działalność § dotacje 
celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 
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zwiększeniu wydatków w budŜecie miasta: 
Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł – Dz. Kultura i Ochrona Dziedzictwa 
Narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 8  głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
c) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie  miasta na 2007 r. 
przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Tamara Socha  - Skarbnik Miasta Sandomierza. 
Zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały dot.: 
- zwiększenia dochodów budŜetowych w Dz. 801 oraz Dz. 854, 
- zmniejszenia wydatków budŜetowych: Dz. 854. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 9  głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”.  

 
d)  

Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia  środków finansowych  
na pokrycie wkładu własnego niezbędnego do przygotowania dokumentacji 
budowlano –  wykonawczej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 777 relacji   
Sandomierz Annopol na odcinku  Sandomierz – Trójca przedstawiła i wyjaśnień 
udzieliła Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza.  
 

Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały 
jednogłośnie pozytywnie – 8  głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
e) 

Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego 
przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  uchwalenia „Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Sandomierza. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
f) 

Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, 
przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
połoŜonej w Sandomierzu przy ul. Zarzekowice Nr 1, oznaczonej nr ewid. 1611  
o pow. 0,5999 ha. 
 
Komisja wnioskuje o: 
- zdjęcie z porządku obrad najbliŜszej sesji Rady Miasta przedmiotowego projektu 
uchwały, 
- uporządkowanie działki nr 1611 połoŜonej w Sandomierzu przy ul. Zarzekowice - 
rozbiórka budynku dawnego zakładu usługowego z częścią mieszkalną, 
- podzielenie działki nr 1611 na kilka działek budowlanych i sprzedanie w drodze 
przetargu. 



 4 

PowyŜsze wnioski zostały przyjęte w głosowaniu: 9 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
g) 
 Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości gruntowych połoŜonych w Sandomierzu przy ul. Zamiejskiej  
w obrębie Mokoszyn, z przeznaczeniem pod urządzenie cmentarza komunalnego wraz 
z uzasadnieniem i wysłuchaniu wyjaśnień Pani Zofii Malec – Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Grutami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie – 9  głosy„za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
Ad. 5 
 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 
 

• Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Maciejowskiego 17 zwraca 
się z prośba o umieszczenie przedłoŜonych zadań remontowych na rok 2008 
do sfinansowania przez budŜet Miasta. 

 
• Burmistrz Miasta Sandomierza odpowiada na wnioski zawarte w pkt 6 

protokołu z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów Nr 13/13/2007 z dnia 
22 sierpnia 2007 r. 

 
• Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przekazuje postanowienie  

z dnia 5 września 2007 r. w sprawie uchwały w przedmiocie opłat  
za świadczenia przedszkoli samorządowych. 

 
• Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza odpowiada na pismo Pana  

Andrzeja Bolewskiego dot. zakupu kamer monitoringu wizyjnego miasta 
Sandomierza. 

 
• Andrzej Bolewski – Radny Rady Miasta Sandomierza – pismo  

dot. odpowiedzi na interpelacje w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa 
publicznego w prawobrzeŜnej dzielnicy. 

 
• Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału ul. Rynek 3a 

wnioskuje o zaplanowanie środków na waloryzację i podwyŜkę 
wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych  
w szkołach i placówkach oświatowych. 

 
• Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach zwraca się z prośbą o zwolnienie 

z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sandomierz w 2008 roku. 
 

• Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu zwraca 
się z prośbą o dofinansowanie kwotą 50 tys. zł z przeznaczeniem na zakup 
samochodu mikrobus. 
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• Burmistrz Sandomierza przekazuje: 
- obowiązujący Statut Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, 
- projekt Statutu Muzeum Okręgowego w Sandomierzu ( mający obowiązywać od 
1.01.2008 r.), 
- uwagi Burmistrza Sandomierza do projektu Statutu Muzeum Okręgowego. 
Jednocześnie Burmistrz prosi o opinie członków merytorycznych komisji Rady Miasta 
w sprawie proponowanych w statucie zmian oraz uwag. 
 
 
Ad. 6 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o utworzenie  jednego etatu psychologa, który by obsługiwał 
wszystkie sandomierskie przedszkola. 
 
Ad. 7 

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący obrad 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 
 


