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Protokół Nr 56/9/2010 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 13 września 2010r. 
 
 

 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów. Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1 
 Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji, stwierdził na podstawie listy 
obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
Przyjęto jednogłośnie następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010r (dot: 

przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów). 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego 

PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu. 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizacje zadania: utrzymanie bieŜącej działalność BWA …. 
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010r. (dot: 

zmniejszenia/zwiększenia wydatków). 
7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010r. (dot: 

zwiększenia dochodów i wydatków). 
8. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 

miasta na 2010r. 
9. Wnioski Komisji do budŜetu miasta na 2011r. 
10. Sprawy róŜne. 
11. Zamknięcie obrad. 

 
 
 
Ad. 3 
 Przewodniczący obrad poprosił obecną na posiedzeniu Panią Tamarę Socha – 
Dyrektora ZEAS w Sandomierzu o zreferowanie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie na 2010 r. Mówczyni wskazała między innymi, Ŝe zmiany  zaproponowane 
w tym projekcie uchwały – zwiększenie dochodów wynikło między innymi z: wyŜszych niŜ 
przewidywane  dochody z tytułu  najmu i dzierŜawy składników majątkowych szkół, 
otrzymania darowizn oraz zwiększenia się liczby dzieci korzystających z wyŜywienia. 
 Pan Wojciech Czerwiec poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały. 
Głosowano: 7 „za”, 1 „wstrzymujący się”, ) „przeciwnych”. 
 
Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie miasta na 2010r (dot:ZEAS) 
 
Ad. 4 
 Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie 
podwyŜszenia kapitału zakładowego PGKiM. PodwyŜszenie kapitału spółki ma polegać na 
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wniesieniu aportem do majątku PGKiM prawa własności działki przylegającej do terenów 
spółki, celem powiększenia terenu zakładu.  
 Radny Władysław Teter stwierdził, Ŝe bez informacji na temat celu na jaki 
przeznaczona będzie działka nr 1353/3  nie moŜna opiniować tego projektu uchwały. 
Komisja jednogłośnie poparła powyŜszy wniosek (8 głosów „za”) 
Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe Komisja zaopiniuje ten projekt uchwały na 
posiedzeniu w dniu 22.09.2010r. po przedstawieniu przez Burmistrza Miasta lub wyznaczoną 
osobę, dokładnego uzasadnienia w tym temacie. 
 
Ad. 5 
 Pan Wojciech Czerwiec przytoczył obecnym uzasadnienie i treść  projektu uchwały w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizacje zadania: 
utrzymanie bieŜącej działalność BWA. 
W związku z brakiem uwag w tym temacie Przewodniczący poddał pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały. 
Glosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 
Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizacje zadania: 
utrzymanie bieŜącej działalność BWA w Sandomierzu oraz na realizację projektu 
związanego z promocją twórczości artystów  Ziemi Sandomierskiej „Porównania” 
realizowanego przez BWA. 
 
Ad. 6 
 Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie zmian w 
budŜecie miasta na 2010r polegający na zmniejszeniu wydatków o kwotę 89 593,00zł oraz 
zwiększeniu wydatków o kwotę190 731,00zł i udzielił głosu Panu Cezaremu Gradzińskiemu 
– Skarbnikowi Miasta Sandomierza.  
 Mówca szczegółowo omówił przeznaczenie wydatków w działach, rozdziałach i 
paragrafach podkreślając, Ŝe projekt omawianej uchwały zwiększa przychody w budŜecie 
miasta w §954 – nadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych o kwotę 101 138,00zł. Jest to związane z 
wprowadzeniem środków stanowiących nadwyŜkę budŜetową roku 2009 pochodzącą z  opłat 
za wydanie zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
W związku z brakiem uwag w tym temacie, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały. 
Glosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 
2010r. (zmniejszenie/zwiększenie wydatków). 
 
Ad 7 
 Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Komisji  przedstawił projekt uchwały w 
sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010r. polegający na zwiększeniu dochodów o kwotę 
5 293 231,00 i zwiększeniu wydatków o kwotę 5 293 231,00zł i udzielił głosu Skarbnikowi 
Miasta. Mówca uzasadniając projekt uchwały wskazał na wpływy z tytułu: 
-  otrzymanych odszkodowań za zalanie budynków komunalnych,  
- przekazania przez Ministerstwo Finansów środków z rezerwy budŜetowej. 
Wobec braku uwag do omawianego projektu uchwały Przewodniczący obrad poprosił o jej 
przegłosowanie. 
Głosowano: 7 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie zmian 
w budŜecie miasta na 2010r.  
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Ad. 8  
 Pan Wojciech Czerwiec przedstawił obecnym projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2010r. Członkowie komisji nie wnieśli uwag do 
omawianego projektu uchwały. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
Głosowano: 7 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” 
Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2010r. 
 
Ad. 9 
 Wnioski Komisji Bud Ŝetu i Finansów do budŜetu miasta Sandomierza na 2011r. 
 
Pan Krzysztof Cieślak wnioskuje o: 
Zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na remont ul. Mostowej wraz z 
oświetleniem, oraz wzmocnienie wału wzdłuŜ tej ulicy. Droga biegnąca wałem wiślanym 
uratowała teren byłej huty przed zalaniem i  jest jedyną drogą ewakuacji. 
Pan Michał Saracen zgłasza: 
Konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budŜecie miasta na przejęcie  przez 
gminę dróg powiatowych znajdujących się w granicach miasta, celem ich naleŜytego 
utrzymania. 
Potrzebę zastosowania „prawoskrętów” przy skrzyŜowaniach ulic w mieście jako sprawdzony 
sposób na rozładowanie korków i polepszenie komfortu jazdy. 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek wnioskuje o: 
Wybudowanie pasaŜu handlowego na Pl. 3-go Maja, 
Budowę parkingu przy bloku ul. T. Króla 4, 
Budowę filharmonii. 
Pan Władysław Teter zgłasza: 
Konieczność wnikliwego przeanalizowania i  podjęcie decyzji o dalszym inwestowaniu 
środków finansowych w budowę Bulwaru Piłsudskiego. 
Pan Andrzej Majewski pyta: 
Czy będzie budowany plac zabaw przy ul. śółkiewskiego. 
Pan Wojciech Czerwiec poddał pod głosowanie powyŜsze wnioski. 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 10 
 Przewodniczący obrad przedstawił pismo KPP Sandomierz znak: Cr-076/8/10 z dnia 
3.09.2010r w sprawie dofinansowania w 2010r. zakupu paliwa do pojazdów słuŜbowych 
Komendy. W piśmie nie podano kwoty dofinansowania. Komisja prosi Burmistrza o podanie 
szczegółów w tej sprawie. 
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący obrad odczytał pismo Karpackiej Spółki 
Gazownictwa znak: KSG VIII/OEM/100/14/01/10 z dnia 20.08.2010r. do  Przewodniczącego 
Rady Miasta. Spółka zwraca się z prośbą do Rady Miasta o zmianę uchwały regulującej 
wysokość stawek opłat za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej. W 
uzasadnieniu  spółka podaje, iŜ róŜnicowanie wysokości stawek opłat ze względu na rodzaj 
urządzenia jest bezzasadny (urządzenia wodne i kanalizacyjne, ciepłownicze – 25.00 zł 
urządzenia pozostałe 50.00zł). 
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Komisja zajmie stanowisko w tej sprawie po uzyskaniu informacji na temat kwot jakie płaci 
Spółka do tej pory i jakie skutki finansowe dla budŜetu miasta będzie miała obniŜka opłaty za 
zajęcie pasa drogi dla „Gazów” 
Pan Wojciech Czerwiec przedstawił do wiadomości pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków dotyczące dofinansowania prac konserwatorskich Zamku na kwotę 79.950zł. 
Przewodniczący Komisji odczytał obecnym pismo Proboszcza Parafii Nawrócenia św. Pawła 
Apostoła z dnia 2.09.2010r skierowane do Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie 
dofinansowania remontu i renowacji dachu i elewacji Kościoła. Burmistrz prosi o 
zaopiniowanie tej prośby.  
Pan Wojciech Czerwiec zaznaczył, Ŝe Komisja zanim podejmie dyskusję w tym temacie 
powinna wiedzieć, czy istnieje podstawa prawna pozwalająca na przekazywanie środków z 
budŜetu miasta na powyŜsze cele. 
Pan Władysław Teter przedstawił swój wniosek w tym przedmiocie: Wnioskuje on o 
dofinansowanie Parafii Nawrócenia św. Pawła apostoła kwotą 200 tys. zł 
Głosowano: 3 „za”, 4 „wstrzymujące się, 0 „przeciwnych” (jeden członek Komisji był 
nieobecny podczas głosowania) 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek zaznaczyła, Ŝe nie zgadza się z podjętym przez 
Komisję wnioskiem  (nie brała udziału w głosowaniu).  
Przewodniczący obrad przedstawił obecnym wniosek Komisji Rewizyjnej: „Komisja 
Rewizyjna zwraca się z prośbą do Komisji BudŜetu i Finansów  
o przeanalizowanie budŜetu miasta pod kątem pozyskania środków na doraźną pomoc dla 
powodzian”. 
 W związku z tym, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów zbierze się na posiedzeniu w dniu 
22.09.2010r. celem zaopiniowania sprawozdania z wykonania budŜetu miasta za I półrocze 
2010r., Pan Wojciech Czerwiec poprosił, by podczas analizy tego sprawozdania Radni 
zwrócili szczególną uwagę na to, z jakich działów naleŜy wyasygnować środki na pomoc dla 
powodzian. 
 
 
Ad 11 
 Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i finansów stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
       
 
      Wojciech Czerwiec 
    Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


