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Protokół Nr 4/1/2015 

Komisji Budżetu i Finansów 

z dnia 20 stycznia 2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek 

Pani Mariola Stępień 

Ad. 1 

Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2015-2028. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 r. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy 

Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy 

Sandomierz do udziału w posiedzeniach Zgromadzenia EZGDK z siedzibą  

w Baćkowicach.  

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy 

Sandomierz do Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego  

w Sandomierzu. 

9. Uwagi do przyjętego planu pracy komisji na 2015 rok. 

10. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2015-2028. 

Przewodniczący Komisji poprosił radnych o wniesienie uwag do ostatecznej wersji uchwał 

okołobudżetowych na rok 2015. 

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta przedstawił objaśnienia do projektu uchwały  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2015-2028. 
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Radni nie wnieśli  uwag. 

Przewodniczący zapytał, kto jest za wyrażeniem pozytywnej opinii do omawianego projektu  

uchwały? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 r. 

Pan Cezary Gradziński przypomniał, że Komisja Budżetu i Finansów wniosła dwie zmiany do 

pierwotnej wersji projektu uchwały. Wnioski te zostały uwzględnione w ostatecznej wersji 

projektu uchwały. 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący komisji poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii  

o DOCHODACH  budżetu miasta na 2015 rok . Zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Przewodniczący komisji poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii o WYDATKACH budżetu 

miasta na 2015 rok. Zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Przewodniczący komisji poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii do projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia  budżetu miasta na 2015 rok . Zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. 

Uchwała dotyczy nabycia gruntów zajętych pod drogi gminne na ul. Sucharzowskiej. 

Komisja wysłuchała uzasadnienie do projektu uchwały, które przedstawiła Pani Barbara 

Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący komisji zapytał, kto jest za wyrażeniem pozytywnej opinii do 

przedmiotowego projektu uchwały? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz 

do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowanie projektu uchwały, czyli 

desygnowaniem do Rady Nadzorczej fundacji Sandomierskiej Pana Marka Bronkowskiego? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz 

do udziału w posiedzeniach Zgromadzenia EZGDK z siedzibą w Baćkowicach.  

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag. 
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Przewodniczący zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowanie projektu uchwały, czyli 

desygnowaniem do udziału  w posiedzeniach Zgromadzenia EZGDK z siedzibą w Baćkowicach 

Pana Roberta Pytki? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Pan Robert Pytka zgłosił potrzebę wprowadzenia kilku kosmetycznych poprawek do projektu 

uchwały. Powiedział, że zostaną one wprowadzone na sesji . 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz 

do Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowanie projektu uchwały, czyli 

desygnowaniem do Rady Społecznej Szpitala Pana Andrzeja Bolewskiego? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Uwagi do przyjętego planu pracy komisji na 2015 rok. 

Przewodniczący komisji zapytał, czy są uwagi do projektu planu pracy Komisji Budżetu  

i Finansów na 2015 rok przedłożonego w materiałach na sesję? 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 10 

Pisma skierowane do Komisji: 

Komisja zapoznała się z wnioskiem Pana M. T.*) w sprawie nabycia bez przetargu działki 

sąsiadującej z jego nieruchomością. 

Wyjaśnień udzieliła Pani Barbara Rajkowska. Wskazała między innymi na zapis ustawy  

o gospodarce nieruchomościami art. 37 ust. 2 pkt 6. Działka o wykup, której stara się Pan  

M. T. sąsiaduje z działką  Hotelu „Basztowy”. 

Pan Andrzej Lebida poinformował, że Pan M. T. był obecny na posiedzeniu Komisji 

Gospodarki Przestrzennej i przedstawił osobiście swoją prośbę. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa opracowała wniosek 

„Rozważenie możliwości ustanowienia służebności gruntowej działki nr 1079/7 na rzecz Pana 

M. T., ze względu na brak innej możliwości dostępu działki nr 1077 do drogi publicznej” 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Pan Jacek Dybus przedstawił projekt wniosku Komisji 

Budżetu i Finansów: 

„Komisja Budżetu u Finansów wnioskuje o rozwiązanie problemu Pana M. T. zgodnie  

z obowiązującymi przepisami” 

Przewodniczący obrad zapytał, czy radni popierają powyższy wniosek? 

Głosowano 9 „za” – jednogłośnie. 

Komisja przyjęła do wiadomości uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej:  Nr 116/2014  

z dnia 30.12.2014 r.; Nr 110/2014 z dnia 10.12.2014 r.; Nr 111/2014 z dnia 10.12.2014 r.;  
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Nr 112/2014 z dnia 10.12.2014 r.; wymienione uchwały mają z wiązek z procesem usuwania 

nieprawidłowości w zmianach wprowadzanych do budżetu miasta za 2014 rok. 

Obecny na posiedzeniu Pan Z. P.*) zaprosił radnych do współpracy w organizowaniu 

Sandomierskiego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiego Terroru - 16 marca 2015 r. 

 

Ad. 11 

 Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 

     Jacek Dybus 

   Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 
 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze 
zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – 
j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
 


