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Protokół nr 24/8/2008 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

                                                 w dniu 4 lipca 2008 rok   
 
 
Godz. rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 15.00 
Godz. zakończenia posiedzenia Komisji – 17.00 
  
 
  

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 ( 5 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) podwyŜszenia kapitału zakładowego Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa  
      Mieszkaniowego w Sandomierzu Spółka z o.o., 
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizacje zadania pod  
      nazwą „Dofinansowanie do zakupu samochodu mikrobus dla Komendy Powiatowej   
      StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu”, 
c) zmian w budŜecie miasta na 2008 rok (zwiększenie wydatków na programy związane  
    z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi), 
d)   zmian w budŜecie miasta na 2008 rok, 
e) wyraŜenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie   
     weksla „in blanco” dot. dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury     
     Fizycznej planowanego w bieŜącym roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa   
      stadionu sportowego przy ul. Koseły 3a w Sandomierzu – Etap II, 
f) zmian w budŜecie miasta na 2008 rok, 
g) przyjęcia programu inwestycyjnego Gminy Miejskiej Sandomierz do roku 2012, 
h)dzierŜawy części nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu przy  
    ul. Portowej 24 z przeznaczeniem pod budowę i prowadzenie kortu tenisowego. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 

 
 
 
 
 



 2 

Ad. 3 
 
a) 

Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie podwyŜszenia 
kapitału zakładowego Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa 
Mieszkaniowego w Sandomierzu Spółka z o.o. wraz z uzasadnieniem oraz 
wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez Panią Tamarę Socha – Skarbnik Miasta 
Sandomierza oraz Pana Marka Bronkowskiego – Zastępca Burmistrza Sandomierza – 
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
b) 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sandomierz na realizacje zadania pod nazwą „Dofinansowanie do zakupu 
samochodu mikrobus dla Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu” 
wraz z uzasadnieniem przedstawiła: Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta 
Sandomierza. 

Członkowie Komisji po dyskusji poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie:  3 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”,   
1 głos „wstrzymujący się”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
c) 

Komisja BudŜetu i Finansów zapoznała się z projektem uchwały zmian  
w budŜecie miasta na 2008 rok. 

Pani Tamara Socha  – Skarbnik Miasta Sandomierza poinformowała członków 
Komisji, Ŝe: 
zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały dot.: 

• § 1 zwiększenia dochodów w budŜecie miasta: 
Dział 756 Rozdz. 75615 § 0910 o kwotę 26 357,16 zł 

Dział - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.  
Rozdział - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych § podatek od czynności cywilnoprawnych. 
Zwiększenie dochodów spowodowane jest wyŜszymi wpływami do gminy podatku  
od czynności cywilnoprawnych. 

• § 2 zwiększenie wydatków w budŜecie miasta: 
- Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 5 600 ,00 zł 
  Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § zakup materiałów. 
- Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 20 757,16 zł 
Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Wpływy z usług. 

 
Zwiększenie wydatków na programy związane z profilaktyką przeciwdziałania 
alkoholizmowi. 
Zwiększenie w dziale 751 spowodowane jest rozliczeniem dotacji. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 5 głosów „za”, 0  głosów „wstrzymujących się”, 0  głosów 
„przeciwnych”.  
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d) 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜetu miasta na 2008 rok wraz  

z uzasadnieniem przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Tamara Socha  – Skarbnik 
Miasta Sandomierza. 
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. 
 

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał pod 
głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
Wynik głosowania: 2 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 2  głosy „przeciwne”.  
 
 
e) 

Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego 
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zabezpieczenie 
prawidłowego wydatkowania środków w formie  weksla „in blanco”  
dot. dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej planowanego  
w bieŜącym roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu sportowego  
przy ul. Koseły 3a w Sandomierzu – Etap II” wraz z uzasadnieniem. 
 

Członkowie Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
f) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜetu miasta na 2008 rok wraz  
z uzasadnieniem przedstawili i wyjaśnień udzielili: Pani Tamara Socha  – Skarbnik 
Miasta Sandomierz oraz Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – 
Inwestycyjnego. 

Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego poinformował członków 
Komisji, Ŝe w związku koniecznością zmiany zakresu niektórych zadań inwestycyjnych 
podlegających dofinansowaniu ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 
wprowadza się zmiany w załącznikach nr 3 oraz 4b do uchwały Nr XVII/151/2008.  
W załączniku nr 3 w pozycji nr 4 – wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego miasta Sandomierza – etap II, została zwiększona kwota z uwagi  
na dołoŜenie części zadania z Bulwaru Piłsudskiego (tzw. części B) oraz kampanii 
promocyjnej. 

Inne zmiany polegają na dostosowaniu nazewnictwa zadań do programów  
do których będą składane wnioski o dofinansowanie. 

 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie – 5 głosów „za”, 0  głosów „wstrzymujących się”, 0  głosów 
„przeciwnych”.  
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g) 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu 

inwestycyjnego Gminy Miejskiej Sandomierz do roku 2012. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił  

Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego. 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
                 
 
h)  

Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie dzierŜawy części nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Sandomierzu przy ul. Portowej 24 z przeznaczeniem pod budowę  
i prowadzenie kortu tenisowego  wraz uzasadnieniem. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 4 głosy „za”, 1 głos „przeciwny”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Oddział Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sandomierzu zwraca się z prośbą o dofinansowanie kosztów 
remontu pomieszczeń po Stacji Dializ na potrzeby w/w oddziału. 

 
• Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach dot. Uchwały Nr XXII/186/2008 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2008 w sprawie określenia inkasenta 
opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja  
w Sandomierzu. 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza pismo znak UA.7320-3-4/2008  

w związku z korektami dokonanymi w projekcie zmiany /studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Sandomierza – II etap, 
wynikających z wniosków Radnych Rady Miasta Sandomierza przekazuje  
w/w projekt celem zapoznania się i zajęcia stanowiska. 

 
• Pan Marek Bronkowski - Zastępca Burmistrz Sandomierza pismem NK. 0057-

30/2008 odpowiada na wnioski zawarte w Protokole nr 23/7/2008 z posiedzenia 
Komisji BudŜetu i Finansów. 

 
 
Ad. 5 
Komisja wnioskuje: 

• aby w ramach gwarancji zostały naprawione chodniki przy ul. Powiśle  
(są zapadnięte),  

• aby przy opiniowaniu statutów był obecny Radca Prawny Urzędu Miejskiego  
    w Sandomierzu, 
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• w związku z podjętą uchwałą w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej 
połoŜonej w Sandomierzu przy Placu Poniatowskiego Nr 1 Komisja wnioskuje  
o przedstawienie informacji dot.  

            - czy Miasto Sandomierz nabyło w/w nieruchomość? 
            - na jaki cel zostanie przeznaczona kwota 1.891.000 zł, która była                  
               zarezerwowana na zakup w/w nieruchomości, 

• o przedstawienie pełnej informacji dot. udzielania z budŜetu Gminy Sandomierz  
   pomocy finansowej (dofinansowanie lub dotacja), 

• ponownie o wygospodarowanie środków finansowych na  utwardzenie wjazdu 
na Plac targowym przy ul. Przemysłowej. 

 
 
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 
 


