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Protokół Nr 14/12/2011Protokół Nr 14/12/2011Protokół Nr 14/12/2011Protokół Nr 14/12/2011    

Komisji Budżetu i FinansówKomisji Budżetu i FinansówKomisji Budżetu i FinansówKomisji Budżetu i Finansów    
posiedzenie dn. 28 września 2011 rokuposiedzenie dn. 28 września 2011 rokuposiedzenie dn. 28 września 2011 rokuposiedzenie dn. 28 września 2011 roku    

    
    Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  
i Finansów. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 1     
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji stwierdził na podstawie listy 
obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2Ad. 2Ad. 2Ad. 2    
Pan Andrzej Gleń przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za I półrocze 

2011 roku. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej w drodze  bezprzetargowej. 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na 

rzecz jej użytkownika wieczystego.  
6. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty 

adiacenckiej z tytułu budowy    urządzeń infrastruktury technicznej. 
7. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
8. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 

2011r.(indywidualne nauczanie) 
9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 

2011r.(MOSiR) 
10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r. 

(odszkodowanie po nawałnicy) 
11. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta na 2011 rok.                  
12. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2023. 
13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenie 

udzielane przez przedszkola  publiczne prowadzone przez Miasto Sandomierz. 
14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej 

na targowisku miejskim „Zieleniaku” w Sandomierzu.  
15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej 

na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie 
Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaż.  

16. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę Nr XXXII/283/2009 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia 
inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ulicy Przemysłowej  
w Sandomierzu. 
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17. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie określenia wysokości jednorazowych 
dziennych stawek opłaty targowej od środków transportowych i ich części,  
a także akcesoriów do środków transportowych  oraz sposobu poboru tej 
opłaty. 

18. Opiniowanie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę  Nr IV/38/2007 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie  określenia  
wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej. 

19. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia aportu do  Spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością. 

20. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011r. 
21. Sprawy różne: 
 - informacja dotycząca projektu „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej  
w Sandomierzu prawobrzeżnym” –znak:  TI 7011.34.4.2011 
- zapytanie w sprawie przyznania stypendium naukowego - znak: 
KSiP.4462.1.2011.IPP 
- pismo Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, 
- pismo Niepublicznego Przedszkola Językowego „Jaś i Małgosia”, 
22. Wnioski Komisji. 
23. Zamknięcie obrad. 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego programu posiedzenia. 
Głosowano: 7 „za”, 0 „wstrzymujących się”,1 „przeciwny”. 
Przewodniczący Komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad. 

Ad. 3 
 Pan Andrzej Gleń – poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Cezarego 
Gradzińskiego – Skarbnika Miasta Sandomierza o udzielenie informacji w sprawie 
wykonania budżetu za I półrocze 2011r. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego 
dokumentu. 
 Komisja przyjęła Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sandomierza za  
I półrocze 2011 roku w głosowaniu –  10 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 4 
Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości gruntowej w drodze  bezprzetargowej. 
 Wyjaśnień udzieliła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Gruntami i Rolnictwa. 
W dyskusji członkowie Komisji poruszyli między innymi sprawę: 
-  wstrzymania sprzedaży przedmiotowego gruntu i przedłużenia dzierżawy do czasu 
podjęcia decyzji o  zagospodarowaniu terenu przyległego, 
- pozwoleń wydanych dzierżawcy na zagospodarowanie i ogrodzenie terenu, 
- braku możliwości wykorzystania przedmiotowego terenu jako odrębnej 
nieruchomości,  
Pan Andrzej Gleń poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. Zapytał obecnych kto 
jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości gruntowej w drodze  bezprzetargowej. 
Głosowano: 5 „za”, 4 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (jedna osoba nieobecna 
podczas głosowania). 
Pan Andrzej Gleń stwierdził, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały. 
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Ad. 5 
Pan Andrzej Gleń poinformował o przystąpieniu do opiniowania projektu uchwały  
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.  
Wyjaśnień udzieliła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Gruntami i Rolnictwa. 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały. 
Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały. 
Głosowano: 9 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
 
Ad. 6 
Komisja przystąpiła do opiniowania projektu  uchwały w sprawie ustalenia stawki 
procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy    urządzeń infrastruktury 
technicznej. 
Wyjaśnień udzieliła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Gruntami i Rolnictwa. 
Wobec braku uwag Pan Andrzej Gleń poprosił członków Komisji o wyrażenie 
pozytywnej opinii. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
 
Ad. 7 
Przewodniczący obrad poprosił o zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie emisji 
obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
Wyjaśnień udzielił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik miasta Sandomierza. 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. W związku z powyższym Pan Andrzej Gleń 
poprosił o głosowanie za pozytywną opinią do przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie (jedna osoba nieobecna podczas głosowania) 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
 
Ad. 8 
Komisja przystąpiła do opiniowania projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie 
miasta na 2011r.  
Wyjaśnień udzielił Pan Cezary Gradziński. 
Zmiana w budżecie wynika z podpisania umowy przez Gminę Sandomierz projektu 
„Indywidualne nauczanie i wychowanie klas I-III w Gminie Sandomierz”. W ramach 
projektu między innymi prowadzone będą zajęcia dodatkowe dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych oraz zajęcia logopedyczne. 
Komisja nie wniosła uwag do omawianego projektu. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o głosowanie. 
Głosowano: 10 „za”  - jednogłośnie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
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Ad. 9 
Przewodniczący Komisji poinformował o przystąpieniu do opiniowania projektu 
uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r. 

Pan Cezary Gradziński wyjaśnił, że zmiana w uchwale budżetowej polega na 
zwiększeniu  wydatków MOSiR w związku z przejęciem obiektów: Bulwar, ciąg pieszo 
rowerowy, plac zabaw Żółkiewskiego. 
W związku z brakiem uwag Pan Andrzej Gleń poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii 
do projektu. 
Głosowano: 8 „za”, 2 „wstrzymujące się, 0 „przeciwnych” 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
 
Ad. 10 
Pan Cezary Gradziński udzielił wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie zmian  
w budżecie miasta na 2011r. Zwiększenie wydatków związane jest z otrzymaniem 
zaliczki na poczet szkód w mieniu komunalnym na skutek ulewnego deszczu w dn. 
26.07.2011r. 
Przewodniczący Komisji poprosił o wniesienie uwag. Wobec braku spostrzeżeń 
poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii.  
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
 
Ad. 11 
Przewodniczący obrad poinformował o przystąpieniu do opiniowania projektów 
uchwał będących konsekwencją zmian wprowadzonych przez  trzy poprzednie 
projekty tj. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta na 2011 rok oraz  projekt uchwały zmieniającej  Wieloletnią Prognozę 
Finansową  Gminy Sandomierz na lata 2011-2023. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie  projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.                  
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
 
Ad. 12   
Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie  projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 
2011-2023. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
 
Ad. 13 
Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za 
świadczenie udzielane przez przedszkola  publiczne prowadzone przez Miasto 
Sandomierz. Informacji udzielił Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza. 
Członkowie Komisji byli zainteresowani: 
-  sposobem wyliczenia wysokości stawki godzinowej,  
-  rozliczania się przedszkoli ze świadczonych usług, 
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-  porównaniem kosztów pobytu dzieci w przedszkolach samorządowych  
i prywatnych.  
 Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie przeanalizowanego projektu. 
Głosowano:  9 „za”, 1 „wstrzymujący się, 0 „przeciwnych” 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
 
Ad. 14 
Pan Andrzej Gleń poinformował o przystąpieniu do analizy projektów uchwał 
związanych z ustaleniem inkasenta opłat targowych i otworzył dyskusję w 
przedmiocie opiniowania projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty 
targowej na targowisku miejskim „Zieleniaku” w Sandomierzu.  Informacji udzielił Pan 
Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza. 
Komisja nie wniosła uwag. Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w 
projektu. 
Głosowano: 8 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” (jedna osoba nieobecna 
podczas głosowania). 
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Ad. 15 
Komisja przystąpiła do opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta 
opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na 
terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaż.  
Pan Andrzej Gleń poprosił o przedstawienie propozycji do § 3 projektu tj. ustalenie 
wysokości  wynagrodzenia miesięcznego inkasenta. 
Członkowie Komisji poddali propozycję - 90% 
Pan  Andrzej Gleń zapytał kto jest za zgłoszoną propozycją: 
wprowadzenia wysokości wynagrodzenia  miesięcznego inkasenta w § 3  - 90% 
Głosowano: 8 „za”, 1 „przeciwny”, 1 „wstrzymujący się”. 
Komisja przyjęła przedstawiona propozycję. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii do całości projekty uchwały z 
przyjętą poprawką. 
Głosowano: 8 „za”, 2 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych”. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
 
Ad. 16  
Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję na temat projektu uchwały zmieniającej  
uchwałę Nr XXXII/283/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku 
w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ulicy 
Przemysłowej w Sandomierzu. 
Informacji udzielił obecna na posiedzeniu Pani Anna Maria Jaworska – Prokurent SORH 
S.A. 
W związku z brakiem uwag Pan Andrzej Gleń poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii 
do przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
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Ad. 17 
Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie określenia wysokości jednorazowych 
dziennych stawek opłaty targowej od środków transportowych i ich części,  
a także akcesoriów do środków transportowych  oraz sposobu poboru tej opłaty. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Jerzy Borowski. 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne 
zaopiniowanie przedstawionego projektu uchwały. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
 
Ad. 18 
Opiniowanie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę  Nr IV/38/2007 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie  określenia  wysokości 
jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej. 
Wyjaśnień udzielił Pan Jerzy Borowski. 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne 
zaopiniowanie przedstawionego projektu uchwały. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
 
Ad. 19 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia aportu do  Spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Wyjaśnień udzielił Pan Cezary Gradziński. Komisja nie wniosła spostrzeżeń. 
Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Głosowano: 9 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” 
Komisja pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały. 
 
Ad. 20 
Pan Cezary Gradziński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
miasta na 2011r. Zmiana polega na wprowadzeniu zadania oświatowego „I love 
przedmioty matematyczno - przyrodnicze” w SP Nr 1.  
Komisja nie wniosła uwag. Pan Andrzej Gleń poprosił o głosowanie.  
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 
Komisja pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały. 
 
Ad. 21 
Sprawy różne: 
Pan Andrzej Gleń poinformował że w aktach Komisji Budżetu i Finansów do wglądu 
znajduje się szczegółowa  informacja dotycząca projektu „Remont i przebudowa 
infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym” –znak:  TI 7011.34.4.2011 
Przewodniczący obrad przedstawił treść pisma Burmistrza Sandomierza  znak: 
KSiP.4462.1.2011.IPP zawierającego wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla 
Pani Agaty Wielondek. 
Pan Andrzej Gleń po dyskusji w w/w temacie zapytał kto z radnych jest za 
przyznaniem stypendium naukowego dla Pani Agaty Wielondek  i wszczęciem procesu 
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legislacyjnego w przedmiocie przyznawania stypendiów naukowych przez gminę 
Sandomierz? 
Głosowano: 0 „za”, 9 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”. 
Pan Andrzej Gleń stwierdził, że Komisja negatywnie opiniuje koncepcję przyznawania  
z budżetu miasta stypendiów naukowych. 
Komisja zapoznała się z  pismem   Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, 
Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie. 
Pan Andrzej Gleń przedstawił pismo Niepublicznego Przedszkola Językowego „Jaś  
i Małgosia”, 
Pan Andrzej Gleń przedstawił pismo „Niepublicznego Przedszkola Językowego „Jaś  
i Małgosia” będącego prośbą o przyznanie środków w budżecie miasta na budowę 
placu zabaw przy tym Przedszkolu. Komisja zapoznała się także z treścią umowy 
użyczenia z której wynika, że biorący w użyczenie wykorzysta nieruchomość w celu 
urządzenia placu zabaw na własny koszt. 
W związku z powyższym Komisja nie widzi potrzeby zabezpieczania środków budżecie 
miasta na 2012r. w celu budowy placu zabaw przy Przedszkolu „Jaś i Małgosia” 

 
Ad. 22,23Ad. 22,23Ad. 22,23Ad. 22,23    
 Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
      Andrzej Gleń 
   Przewodniczący  Komisji Budżetu i Finansów  
    
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz    

    


