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Protokół nr 25/9/2008 
                  z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów w dniu 15 lipca 2008 rok   
 
 
Godz. rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 15.00 
Godz. zakończenia posiedzenia Komisji – 16.00 
  
 
 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 porządek obrad ( 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmian w budŜecie na 2008 rok, 
b) nabycia nieruchomości gruntowych połoŜonych w Sandomierzu oznaczonych    
     numerami działek 178/20, 156/29, 173/27 pod  budowę ulic: Frankowskiego  
    i Reymonta. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 
a) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budŜetu 
miasta na 2008 rok wraz z uzasadnieniem. 

Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe zmiany  
w budŜecie miasta na 2008 rok spowodowane są koniecznością zmiany klasyfikacji 
budŜetowej. Zwiększenie w dziale 600 rozdział 60016 spowodowane jest koniecznością 
wykonania chodnika przy ul. Błonie oraz chodnika biegnącego od zejścia schodkami  
od ul. Browarnej do ul. świrki i Wigury. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 6 głosów „za”, 0  głosów „wstrzymujących się”, 1  głos „przeciwny”.  
 
b) 

Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych 
połoŜonych w Sandomierzu oznaczonych  numerami działek 178/20, 156/29, 173/27 
pod  budowę ulic: Frankowskiego i Reymonta wraz z uzasadnieniem. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 



 2 

Ad. 4 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Pani ElŜbieta Ukraińska –  Biblioteka Miejska Filia nr 2 w Sandomierzu  
ul. Portowa 24 zwraca się z prośbą do Rady Miasta Sandomierza o przyznanie 
dodatkowych środków finansowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Sandomierzu na podwyŜkę płac. 

 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przedłoŜenie sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Jana Długosza za 2007 rok. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”.  
 

• Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach doręcza odpis postanowienia  
z dnia 10 czerwca 2008 r wraz z uzasadnieniem. 

 
Ad. 5 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
- wyprostowanie skrzywionej bariery ochronnej przy ul. Kochanowskiego obok 
posesji…∗, 
- wykoszenie traw, chwastów, dzikich ostów na Grodzisku: ul. 15 Sierpnia,  
    ul. Frankowskiego, ul. Kochanowskiego, 
- wykoszenie pokrzyw przy ul. Mickiewicza, 
- zwrócenie uwagi na porządek w mieście np. Plac 3 Maja – jest brudno 
- częstsze opróŜnianie koszy na śmieci w obrębie Starówki sobota niedziela kosze na  
   śmieci są przepełnione, 
- zmianę ustawienia kosza na śmieci przy wejściu na Cmentarz Katedralny przy  
   ul. Mickiewicza. 
 
Ad. 6 

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji 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 
 
                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 


