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Protokół nr 36/5/2009 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 5 marca 2009 rok 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 16.00 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 17.30 
  
 
 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 
Przyjęty porządek obrad (7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dofinansowanie    
    inwestycji oraz na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie   
    weksla „in blanco” – boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 2  
    i II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 
 
Ad. 3 
a) 
Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dofinansowanie inwestycji  
oraz na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla  
„in blanco” – boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 2 i II Liceum 
Ogólnokształcącym w Sandomierzu wraz z uzasadnieniem przedstawili:  
Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego oraz  
Pan  Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 
 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie –  7 głosów „za”,   
0 głosów „wstrzymujący się”, 0  głosów „przeciwnych”.  
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Ad. 4 
 
Komisja zapoznała się  z pismami bieŜącymi, w których: 
 

• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Sandomierzu zwraca się z prośbą o zabezpieczenie 
w budŜecie na rok 2009 środków pienięŜnych, jako pomoc dla nowopowstałej 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu. 

 
 

• Mieszkańcy ulicy Rokitek posiadający posesje przy drodze miejskiej nr 742 
ponawiają prośbę o pilny remont w/w ulicy w roku bieŜącym. 

           Komisja uwaŜa, Ŝe naleŜy wykonać remont ul. Rokitek, zadanie to moŜe zostać   
           zrealizowane w ramach robót cząstkowych (Wydział NK). 
 
 

• Pan Jerzy S.∗ zam. w Sandomierzu prosi o podanie informacji na jakiej 
podstawie pobierana jest opłata od rodziców przedszkolaków w wieku 5 i 6 lat. 

 
 

• Pan Marek Chruściel Radny Miasta Sandomierza w związku ze zmianami jakie 
powstają w projekcie budŜetu Miasta Sandomierza na 2009 dot. obniŜenia 
kwoty 185 tys. zł do 85 tys. zł. przewidzianej na budowę chodnika  
w prawobrzeŜnej części Miasta Sandomierza przy ul. Powiśle zwraca  
się z prośbą o zweryfikowanie postanowień Rady Miasta Sandomierza  
w powyŜszej sprawie. 

 
 
Ad. 5 
Wnioski Komisji 
I wniosek 
Komisja wnioskuje, aby utwardzić nawierzchnię przy wejściu do Szkoły Podstawowej 
Nr 4 (od lewej strony boiska).  
Komisja proponuje pokrycie powyŜszego zadania z budŜetu na 2009 rok (Wydział 
Nadzoru Komunalnego remonty cząstkowe). 
PowyŜszy wniosek został przyjęty w głosowaniu: 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
II Wniosek Komisji 
Pani Mariola Stępień – Radna Rady Miasta Sandomierza wnioskuje, aby zadanie 
remont bloków nr 27 i  29 przy  ul. Lubelskiej, które nie zostało ujęte w projekcie 
budŜetu na 2009 rok, zostało ujęte w budŜecie w trakcie roku t.j z chwilą uzyskania 
środków w wyniku rozstrzygnięcia przetargów i otrzymanego zwrotu 50% z ul. Polskiej 
Organizacji Wojskowej. 
Komisja BudŜetu i Finansów popiera w/w wniosek dot. dopisania na listę rezerwową 
zadania inwestycyjnego – remont budynków Nr 27 i 29 przy ul. Lubelskiej. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty przez aklamacje. 
 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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III wniosek 
Komisja wnioskuje o wykonanie przejścia obok byłej kotłowni „Lamonta” np. z płyt 
lub kostki z odzysku. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty przez aklamacje. 
 
 
IV Wnioski  
Komisja wnioskuje o wycofanie wniosku zgłoszonego na posiedzeniu Komisji BudŜetu 
i Finansów w dniu 25 lutego 2009 r. dot. wprowadzenia zmian do projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok : 
W Załączniku Nr 2 Wydatki budŜetu w 2009 r. 
- pozycja 16 Dział 926 Kultura fizyczna i sport  Rozdział 92605 Zadania w zakresie  
   kultury fizycznej i sportu zmniejszyć o 50.000,00 
- pozycja 16 Dział 926 Kultura fizyczna i sport  Rozdział 92695 Pozostała działalność  
   zwiększyć o 50.000,00. 
PowyŜszy wniosek Komisji został przyjęty w głosowaniu: 7 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
Ad. 6 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
 
 
 

         Wojciech Czerwiec 
                                                                           Przewodniczący Komisji 
                                                                               BudŜetu i Finansów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


