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Protokół nr 26/10/2008 
              z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów w dniu 18 sierpnia 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 ( 5 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów 
„przeciwnych): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) nabycia nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Sandomierzu przy Placu   
      Poniatowskiego Nr 1, 
b)  zmian w budŜecie Miasta na 2008 rok, 
c)  zmian w budŜecie Miasta na 2008 rok, 
d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2008 rok, 
e) zmiany uchwały Nr XXIII/192/2008 Rady Miasta Sandomierza, 
    z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie wyraŜenia zgody na zabezpieczenie    
    prawidłowego wydatkowania środków  w formie weksla „in blanco” – boisko  
    wielofunkcyjne. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 
a) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości zabudowanej, połoŜonej w Sandomierzu przy Placu Poniatowskiego 
Nr 1. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła  
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
 
Wniosek Komisji  
Komisja wnioskuje o przedstawienie kosztów adaptacji budynku połoŜonego przy Placu 
Poniatowskiego Nr 1 na cele biurowe. 

 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 1 głos „przeciwny”. 
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b) 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜetu miasta na 2008 rok  

wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta 
Sandomierza. 

Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe zmiany  
w budŜecie miasta na 2008 rok dotyczą przekazania środków na dofinansowanie zakupu 
samochodu „Mikrobus” dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej  
w Sandomierzu, oraz zwiększenia środków na zadanie pod nazwą „Skate Park”. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 6 głosów „za”, 0  głosów „wstrzymujących się”, 0  głosów 
„przeciwnych”.  
 
 
c) 

Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zmian w budŜetu miasta na 2008 rok wraz z uzasadnieniem. 

Zmiany w budŜecie dotyczą zwiększenia dochodów w dziale 756 rozdział 75616 
w § 0500 i 0910 gdyŜ po analizie wykonania planu dochodów stwierdzono wzrost 
wpływów w powyŜszych paragrafach oraz w dziale 700 rozdział 70095 § 0750. 
Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 700 rozdział 70095 § 4400 wynagrodzenie 
za administrowanie lokalami mieszkalnymi § 4270 usługi remontowe i § 4300 zakup 
usług. 

Członkowie Komisji po dyskusji poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 5 głosów „za”, 1 głos 
„wstrzymujący się”, 0  głosów „przeciwnych”.  

 
 
d) 

Komisja BudŜetu i Finansów zapoznała się  z projektem uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2008 rok. 
Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza poinformowała członków Komisji, 
Ŝe: 
Zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały dotyczą: 
- zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest podwyŜszeniem kosztów realizacji zadania 
pod nazwą „Skate Park”, 
- zmiana załącznika Nr 2 spowodowana jest podwyŜszeniem kosztów realizacji zadania 
pod nazwą „zakup nieruchomości”, oraz zadania pod nazwą „Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4.  
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 6 głosów „za”, 0  głosów „wstrzymujących się”, 0  głosów 
„przeciwnych”.  
 
e) 

Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie  zmiany 
uchwały Nr XXIII/192/2008 Rady Miasta Sandomierza, z dnia 16 lipca 2008 roku 
w sprawie wyraŜenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania 
środków  w formie weksla „in blanco” – boisko wielofunkcyjne wraz  
z uzasadnieniem zaopiniowała pozytywnie – 6 głosów „za”, 0  głosów 
„wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”.  
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Ad. 4 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 
 

• Pan Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza przekazuje pismo ofertowe 
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej” 
dotyczące podpisania z miastem Sandomierzem umowy konsorcjalnej, 
wynikiem czego byłoby podjęcie działań w celu złoŜenia wniosku do Urzędu 
Marszałkowskiego na działanie 2.3 – promocja turystyczna i gospodarcza 
regionów - z Regionalnego Programu Operacyjnego. 

 
• Pan Janusz Szubert zam. w Sandomierzu zwraca się z prośbą o poddanie pod 

głosowanie uchwały o przyznaniu stypendiów  w dziedzinie literatury  
w proporcjonalnej wysokości do podjętych juŜ uchwałach o przyznaniu 
stypendiów np. w dziedzinie sportu. 

 
• Marszałek Województwa Świętokrzyskiego w związku z rozpoczętą przez 

Ministra Infrastruktury procedurą modyfikacji Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej (TEN-T) zwraca się z uprzejma prośbą o uczestnictwo  
w prowadzonych w tym zakresie konsultacjach.  

 
Ad. 5 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
- zmodernizowanie oświetlenia na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej Nr 4, 
- przedstawienie informacji dot. aktualnego przebiegu realizacji zadania „ Budowa  
    ul. Westerplatte i Frankowskiego”, 
- przedstawienie informacji dot. realizacji zadania pt. „Budowa Stadionu Sportowego  
   w Sandomierzu” (całkowita wartość kosztorysowa zadania, potrzebne środki na   
   zakończenie inwestycji, 
- przedstawienie informacji dot. dokonanych zmian w budŜecie miasta Sandomierza na 
2008 rok (na jakie kwoty były dokonywane zmiany i ile było zmian). 
 
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 
 


