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Protokół Nr 11/9/2011 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 14 czerwca 2011r. 
 

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

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2007 w sprawie 

określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich (…) 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2010r. 
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011r. 
7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 

miasta na 2011 rok. 
8. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2023. 
9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej (…) 
10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez 

operatorów i przewoźników  z przystanków (…) 
11. Sprawy róŜne. Wnioski Komisji. 
12. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła powyŜszy projekt porządku obrad. 
Ad. 3 
Pan Andrzej Gleń poinformował o przystąpieniu Komisji do opiniowania projektów uchwał 
zgodnie z porządkiem obrad i poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Cezarego 
Gradzińskiego – Skarbnika Miasta o udzielanie wyjaśnień w toku dyskusji. 
Pan Andrzej Gleń przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
zabudowanej. 
Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał pod głosowanie  
przedmiotowy projekt uchwały i zapytał kto jest za jego przyjęciem? 
Głosowano: 6 „za”, 1 „wstrzymujący się, 0 „przeciwnych” 
Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej. 
Ad. 4 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
IX/70/2007 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich (…) 
Wobec braku uwag poprosił członków Komisji o zaopiniowanie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2007 Rady Miasta Sandomierza z 
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dnia 30 maja 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. 
Ad. 5 
Pan Andrzej Gleń poinformował o przystąpieniu do opiniowania projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 
2010r. W związku z brakiem uwag zapytał członków Komisji kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 6 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” 
Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2010r. 
Ad. 6 
Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 
2011r. (na posiedzenie przybył Pan Maciej Stępień. Obecnych 8 członków Komisji). 
Wyjaśnień udzieli Skarbnik Miasta. 
Wobec braku uwag Pan Andrzej Gleń zapytał kto z członków Komisji jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem w/w projektu. 
Głosowano: 7 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych”  
Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011r. 
Ad. 7 
Komisja przystąpiła do opiniowania  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok.  
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag w związku z powyŜszym Pan Andrzej Gleń poprosił o 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały. 
 Głosowano: 7 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” . Pan Andrzej Gleń stwierdził: 
Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała  projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok. 
Ad. 8 
Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2023. 
Wyjaśnień udzielił Pan Cezary Gradziński. 
Komisja nie wniosła uwag. Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie 
powyŜszego projektu uchwały. 
Głosowano: 7 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe  
Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała  projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-
2023. 
Ad. 9 
Pan Andrzej Gleń przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty 
targowej(..) (na posiedzenie przybył Pan Zbigniew Rusak. Obecnych 9-ciu członków 
Komisji) 
Po dyskusji i przeanalizowaniu uzasadnienia Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne 
zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały. 
Glosowano: 7 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 1 „przeciwny” 
W wyniku głosowania Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe  Komisja BudŜetu i Finansów 
pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty 
targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu. 
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Ad. 10 
Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za 
korzystanie przez operatorów i przewoźników  z przystanków (…) 
Wobec braku uwag Pan Andrzej Gleń zapytał kto z członków Komisji jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 8 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” 
Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie  zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i 
przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie  dróg 
publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz 
Ad. 11 
Sprawy róŜne. Wnioski komisji. 
Pan Marceli Czerwiński zwrócił uwagę na ciągnący się od dłuŜszego czasu problem 
zdewastowanych tablic informacyjnych na dworcu PKS oraz brak toalet. Konieczne jest takŜe 
wykonanie zadaszeń na stanowiskach odjazdowych.  Zaproponował by ponowić w ostrych 
słowach prośbę do właściciela tego obiektu czyli PKS Tarnobrzeg o szybkie wykonanie 
remontu. 
Komisja poparła powyŜszy wniosek w głosowaniu 7 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 
„przeciwnych” 
 
Pan Andrzej Gleń przedstawił pismo Mieszkańców ul. Reformackiej w którym proszą o: 
- naprawa asfaltowych alejek w parku miejskim 
- naprawienie szkód powstałych po akcji odśnieŜania miasta 
- B-35 zakaz postoju przed mijanką na ul. Reformackiej 
- malowanie pasów dla pieszych na ul. Reformackiej na skrzyŜowaniu z ul. Ogrodową. 
Komisja poparła wnioski zgłoszone przez mieszkańców. 
Pan Wojciech Czerwiec zgłosił konieczność naprawy w ramach gwarancji zapadlisk w nowo 
wykonanych nawierzchniach ul. Kochanowskiego przy posesji nr 33 , 15-go Sierpnia 
naprzeciwko dawnej piekarni, oraz Orzeszkowej. 
Pan Marceli Czerwiński zwrócił się z zapytaniem czy między „zakonnicami a ul. Ks. H. 
Sandomierskiego teren jest przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną 
Pan Jacek Dybus wnioskuje o podjęcie akcji mobilizującej właścicieli powyŜszego  terenu do 
uporządkowania i wykoszenia tych działek.. 
Ad. 12 
 Pan Andrzej Gleń Przewodniczący obrad posiedzenia wspólnego Komisji BudŜetu  
i Finansów i Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
      Andrzej Gleń 
    Przewodniczący  Komisji BudŜetu i Finansów  
   
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 
 


