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Protokół Nr 45/3/2014 

Komisja Budżetu i Finansów 

dn. 21 marca 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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych  

dziennych stawek opłaty targowej. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości 

gruntowych.  
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko – 

katolickiej Parafii Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu na realizację zadania 
pod nazwą „Sandomierz – Bazylika Katedralna – konserwacja rokokowego ołtarza 
(1772-74) pw. Bł. Wincentego Kadłubka”.   

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadania – Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 777 - ul. Lubelska w Sandomierzu.  

7. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi 
Sandomierskiemu na realizację w 2014 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności 
Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz wykonanie przez Biuro Wystaw 
Artystycznych projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi 
Sandomierskiej „Porównania”.  

8. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.  
9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2014 –2026.     
10. Sprawy różne, wnioski Komisji. 
11. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 
 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych  dziennych 
stawek opłaty targowej. 
Przewodniczący obrad odczytał załącznik nr 1 do projektu uchwały – stawki opłat 
zmniejszone do wysokości  1,50 zł/m2  zajętej powierzchni na Pl. 3 –go Maja. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
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Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości 
gruntowych. 
Uzasadnienie do projektu przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko – katolickiej 
Parafii Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu (…) 
Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 
Świętokrzyskiemu na realizację zadania – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 - ul. 
Lubelska w Sandomierzu.  
Uzasadnienie przedstawił Pan Grzegorz Cież – Naczelnik Wydziału Techniczno – 
Inwestycyjnego 
Radni byli zainteresowani zakresem prac związanych z remontem ul. Lubelskiej. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii do w/w projektu. 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sandomierskiemu na realizację w 2014 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura 
Wystaw Artystycznych w Sandomierzu. 
Radni zapoznali się z uzasadnieniem do projektu i nie wnieśli uwag. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.  
Szczegółowe dane dotyczące zmian przedstawił Pan Cezary Gradziński. 
W dyskusji radni omówili szereg koncepcji związanych z wykorzystaniem kwoty 300 tys. zł na 
budowę basenu letniego. Między innymi zagospodarowanie terenu górnego odcinka Wisły 
od strony Bulwaru i utworzenie plaży naturalnej i basenu kąpielowego – stałego. 
Przewodniczący komisji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu 
uchwały? 
Głosowano: 5 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
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Ad. 9 

Opiniowanie projektu chwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2014 –2026.     
Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 7 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”  – opinia pozytywna. 
 

Ad. 10, 11 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 

                 

     Andrzej Gleń 

   Przewodniczący  

Komisji Budżetu i Finansów 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 
 
 


