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Protokół Nr 48/6/2014 

Komisja Budżetu i Finansów 

dn. 24 czerwca 2014 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  i Finansów. 

 

Ad. 1 

Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad Komisji  

i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie – 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności SORH S.A.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej 

Sandomierskiemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu (…) 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. – 

OPS. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.  

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2014 – 2026. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru wystąpienia Gminy Miejskiej 

Sandomierz z Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą  

w Baćkowicach. 

10. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności gminnych osób prawnych: PGKiM;  

PEC; TBM w organizacji; Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej; Fundacja 

Sandomierska. 

11. Sprawy różne. Wnioski Komisji 

12. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Komisja wysłuchała obszernego wystąpienia Pana Marcina Ciszkiewicza – Prezesa 

Sandomierskiego Ogrodniczego rynku Hurtowego S.A w Sandomierzu. (wystąpienie stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu tj. sprawozdanie z działalności spółki – pismo znak 

SORH/373/2014 z dnia 12.06.2014 r.) 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Sandomierskiemu 

Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu (…) 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. – OPS. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sandomierzu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.  

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2014 – 2026. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru wystąpienia Gminy Miejskiej Sandomierz  

z Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 10. 

Przewodniczący komisji zapytał, czy radni mają uwagi do sprawozdań złożonych przez 

jednostki współpracujące z miastem. 

Uwag nie wniesiono. 

Burmistrz Sandomierza poinformował, że sprawozdanie z działalności TBS w likwidacji 

zostanie przedstawione Radzie  najprawdopodobniej w lipcu br. 

 

Ad. 11 

Sprawy różne. 

 Przewodniczący Komisji udzielił głosu obecnej na posiedzeniu mieszkance 

Sandomierza. 
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Mówczyni powiedziała między innymi, że w imieniu osób zainteresowanych uchwaleniem 

MPZP Salve Regina po raz kolejny zwraca się z prośbą o jego uchwalenie. Mieszkańcy składali 

do Rady Miasta kilka pism w tej sprawie: w dniu 8 maja, 10 maja, 30 maja br. i do tej pory nie 

otrzymali na nie odpowiedzi. Argumentacja przedstawiana na komisjach, że uchwalenie 

planu będzie kosztowne dla miasta ze względu na obowiązek jego realizacji, jest 

nieprzekonywująca. Zainteresowana wyliczyła szacunkowo, że prace planistyczne trwające 

ok 15 lat, w tym kilkakrotnie wprowadzane zmiany, kosztują miasto ok. 1 mln zł.  

Podkreśliła, między innymi, że: „upominamy się o swoją własność, a radni nas obrażają  

i lekceważą” (…) „nieuchwalenie planu blokuje nam uzyskanie decyzji administracyjnych, 

dotyczących podziału działek” 

Burmistrz Sandomierza zapewnił, że „plan Salve Regina będzie uchwalony 

najprawdopodobniej w sierpniu”. 

 

Ad. 12 

Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie.  

 

 

Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


