
 1 

Protokół nr 47/16/2009 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 21 grudnia 2009 rok 
 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 9:00 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 12:00 
  
 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 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
przedstawił następujący porządek obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa  
     Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu własnego, 
b) przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa  
     Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego i zabezpieczenia   
     wkładu własnego, 
c) zmiany uchwały Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada  
    2005 roku, zmienionej uchwałą Nr IV/37/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
    31 stycznia 2007 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania   
    Ścieków, 
d) wniesienia dopłat do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
    Sp. z o. o. w Sandomierzu na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki  
     wodno – ściekowej na terenie miasta Sandomierza”, 
e) ustalenia cen i zasad zwolnienia za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych   
   Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, 
f) ustalenia opłat oraz określania zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu  
    i dzierŜawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo –   
    rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, 
g) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/331/2009 Rady Miasta Sandomierza dnia  
    30 września 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, 
h) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2009, 
i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok (punkt 18  
   w porządku obrad XLIII sesji Rady Miasta Sandomierza), 
j)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok (punkt 19  
   w porządku obrad XLIII sesji Rady Miasta Sandomierza), 
k) zmian w budŜecie miasta na 2009 rok (punkt 20 w porządku obrad XLIII sesji Rady  
   Miasta Sandomierza), 
4. Dyskusja nad projektem budŜetu Miasta Sandomierza na 2010 rok. 
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5. Informacja o podatnikach będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości  
     podatkowe z tyt. podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego  
     i leśnego  (art. 16 a ustawy o finansach publicznych) oraz z tytułu czynszów. 
6. Informacja o stanie wykonania budŜetu miasta za trzy kwartały br. 
7. Propozycje do Planu Pracy Komisji BudŜetu i Finansów na 2010 rok. 
8. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
9. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
10. Zamknięcie obrad. 
 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
zaproponował aby zdjąć z porządku obrad Komisji punkt 3 c. Opiniowanie projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 30 listopada 2005 roku, zmienionej uchwałą Nr IV/37/2007 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania  Ścieków. 

PowyŜsza propozycja została poddana pod głosowanie: 4 głosy „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 4 głosy „przeciw”.  
 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów podał 
pod głosowanie przedstawiony projekt porządku obrad Komisji.  

Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 3 głosy 
„wstrzymujące się”.  
 
Ad. 3 
a) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przystąpienia  
do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa 
Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu własnego.  

Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień 
udzielił Pan Piotr Szyprowski – Kierownik Referatu Informatyki. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”.  
 
 
b) 

Pan Piotr Szyprowski – Kierownik Referatu Informatyki przedstawił projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą  
„e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego. 

 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

jednogłośnie pozytywnie: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”.  
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c) 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/288/2005 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 roku, zmienionej uchwałą  
Nr IV/37/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Ścieków wraz z uzasadnieniem 
przedstawił Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  w Sandomierzu. 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał 
pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.  
Wynik głosowania: 4 głosy „za”, 4 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 
d) 

Projekt uchwały w sprawie wniesienia dopłat do Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Sandomierzu na realizację 
projektu „Uporz ądkowanie gospodarki wodno – ściekowej na  terenie miasta 
Sandomierza” wraz z uzasadnieniem przedstawili: Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik 
Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego, Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza 
Sandomierza oraz Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej  w Sandomierzu. 

 
Komisja BudŜetu i Finansów po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod 

głosowanie przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie:  
8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”. 
 
e) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie ustalenia cen i zasad 
zwolnienia za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 

  
 Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień 
udzielił Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Sandomierzu. 
 
I wniosek 
Komisja wnioskuje aby w załączniku Nr 3 do przedmiotowej uchwały w punkcie 1 
dopisać szkoły średnie. 
Po zmianie punkt 1 będzie brzmiał: Krąg ogniskowy – korzystanie z miejsca  
na organizowanie ogniska dla grup zorganizowanych z sandomierskich szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i średnich , przedszkoli – nieodpłatnie. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,  1 głos 
„wstrzymujący się”. 
 
II wniosek 
Komisja wnioskuje aby ceny biletów ulgowych na basen dla dzieci i młodzieŜy obniŜyć 
o 50 % w stosunku do ceny biletu normalnego. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,  2 głosy 
„wstrzymujący się”. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały wraz z wnioskami 
Komisji został zaopiniowany pozytywnie: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,  2 głosy 
„wstrzymujące się”. 
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f) 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Sandomierzu  przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat oraz 
określania zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierŜawy gruntów 
oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu wraz z uzasadnieniem. 
 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał 
pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.  

Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”.  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat oraz określania zasad 
sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierŜawy gruntów oraz pomieszczeń 
lub ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Sandomierzu został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 
 
g) 

Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXXIX/331/2009 Rady Miasta 
Sandomierza dnia 30 września 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych 
wraz z uzasadnieniem przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”.  
 
h) 

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta przedstawił projekt uchwały  
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 
2009.  

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie – 8  głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”.  
 
i) 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta na 2009 rok wraz z uzasadnieniem przedstawił Pan Cezary Gradziński – 
Skarbnik Miasta. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”.  
 
j) 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta na 2009 rok wraz z uzasadnieniem przedstawił Pan Cezary Gradziński – 
Skarbnik Miasta. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie - 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się”.  
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k) 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta przedstawił projekt uchwały  

w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2009 rok. 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie – 7  głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się”.  
 
 
Ad. 4-6 
 
Komisja BudŜetu i Finansów odłoŜyła na kolejne posiedzenie Komisji omówienie 
następujących punktów z porządku obrad Komisji : 
- punkt 4. Dyskusja nad projektem budŜetu Miasta Sandomierza na 2010 rok. 
- punkt 5. Informacja o podatnikach będących przedsiębiorcami, którym umorzono   
   zaległości podatkowe z tyt. podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku   
   rolnego i leśnego  (art. 16 a ustawy o finansach publicznych) oraz z tytułu czynszów. 
- punkt 6. Informacja o stanie wykonania budŜetu miasta za trzy kwartały br. 
  odłoŜyła na kolejne posiedzenie Komisji omówienie punktów z porządku obrad: 
 
Ad. 7 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
przedstawił projekt planu pracy Komisji na 2010 rok.  
Projekt planu pracy Komisji został przyjęty jednogłośnie  – 8  głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujący się”. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik 
Nr 2 do Protokołu. 
 
 
Ad. 8 

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta przedstawił projekt uchwały  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizacje 
zdania pod nazwą „Dofinansowanie do zakupu schodołazu dla Muzeum 
Okr ęgowego w Sandomierzu”. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie : 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,  1 głos „wstrzymujący się”. 
 
 

Mieszkańcy Sandomierza zwrócili się do Komisji BudŜetu i Finansów z prośbą 
o ujęcie w projekcie budŜetu miasta na 2010 rok zadania pod nazwą „budowa 
kanalizacji sanitarnej w Kamieniu Plebańskim”. 
 

Komisja BudŜetu i Finansów zapoznała się  z pismem Burmistrza Sandomierza  
z dnia 16.12.2009 r.- informacja w sprawie stosowania ulg w spłacie odsetek  
od zaległości podatkowych w podatkach lokalnych oraz w spłacie innych 
wierzytelności naleŜnych Gminie Sandomierz - informację stanowi załącznik Nr 3  
do Protokołu. 
 

Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza przedstawił 
członkom Komisji informację dotycząca Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego – informację stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu. 
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Ad. 9 
Wnioski Komisji 
I wniosek 
Komisja BudŜetu i Finansów wnioskuje o przygotowanie informacji dot. dokumentacji  
I etapu zadania - budowa kanalizacji sanitarnej w Kamieniu Plebańskim (informacja 
dot. projektu z podaniem na etapy, koszt poszczególnych etapów,  koszt całościowy).  
 
II wniosek 
Komisja BudŜetu i Finansów wnioskuje o przygotowanie informacji dot. dzierŜawy 
obiektu Brama Opatowska. 
 
III wniosek 
Komisja BudŜetu i Finansów wnioskuje o ujęcie w projekcie budŜetu na 2010 rok  
zadania - budowa kanalizacji sanitarnej w Kamieniu Plebańskim. 
 
 
Ad. 10 

 
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 

porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
 
 
 

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


