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Protokół Nr 24/ 5/2012 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 18 czerwca 2012 roku 

 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności.  

 
Ad. 1 

Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad    

i otworzył posiedzenie. 

 

Ad. 2 
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej. 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 r. 
7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 

miasta na 2012 r. 
8. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego 

Programu Finansowego Gminy Sandomierz na lata 2012-2023. 
9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu 

„Budowa zespołu parkingów w otoczeniu Starego Miasta w Sandomierzu” 
10. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/183/2012 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej 
na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 

11. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie wprowadzenia oraz 
określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w 
strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie „Uchwalenia Wieloletniego Programu 
Gospodarowania mieszkaniowym Zasobem Gminy Sandomierz na lata 2012-2016”. 

13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2011 roku Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi (…) 

14. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach – wystąpienie pokontrolne (znak: WK-
60.74.2011 227/2012 z dnia 31 maja 2012 r.) 
- Zastępca Burmistrza Sandomierza – odpowiedź na wnioski Komisji znak: 
NK.7212.44.2012.PCI z dnia 04.06.2012r.) 
- WSA w Kielcach – (Sygn. Akt I SA/Ke 142/12 z dnia 11 maja 2012 r.) - 
postanowienie o odrzuceniu skargi Spółki jawnej Agro-Handel. 

  15. Wnioski Komisji. 
  16. Zamknięcie obrad. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o przyjęcie porządku obrad. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 
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Ad. 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Gruntami i Rolnictwa. 
Członkowie Komisji w dyskusji poruszyli kwestię zasadności zamiany działek ze względu na 
róŜnicę w ich wartości. 
Pan Zbigniew Rusak przedstawił wniosek o zamknięcie dyskusji. Przewodniczący Komisji 
poddał w/w wniosek pod głosowanie. 
Głosowano: 7 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek przyjęty. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie omawianego projektu uchwały. 
Głosowano: 9 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 
Ad.4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 
Podczas dyskusji wniesiono sprostowanie do § 1 pkt 2. W projekcie uchwały wpisano błędnie 
nr  działki 1584  winno być: 2199. 
Pan Wojciech Czerwiec zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. Przewodniczący Komisji 
poddał wniosek pod głosowanie. 
Głosowano: 8 „za” 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – wniosek przyjęty. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie omawianego projektu uchwały. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 
Pan Wojciech Czerwiec przedstawił wniosek o zamknięcie dyskusji. Przewodniczący Komisji 
poddał wniosek pod głosowanie. 
Głosowano: 2 „za”, 8 „przeciw”, 0 wstrzymujących się” – wniosek odrzucony. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o zadawanie pytań na temat projektu. 
Członkowie Komisji pytali między innymi, na jakie inwestycje zostaną przeznaczone środki z 
obligacji. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 r. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński. 
Komisja nie wniosła uwag do projektu. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta na 2012 r. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński. 
Komisja nie wniosła uwag do projektu. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego 
Programu Finansowego Gminy Sandomierz na lata 2012-2023. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński. 
Komisja nie wniosła uwag do projektu. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu 
„Budowa zespołu parkingów w otoczeniu Starego Miasta w Sandomierzu” 
Uzasadnienie przedstawił Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno-
Inwestycyjnego. 
Pan Andrzej Gleń otworzył dyskusję w której radni między innymi pytali: 
- czy została przeprowadzona symulacja spodziewanych zysków? 
- czy zabezpieczona kwota w projekcie uchwały jest wystarczająca? 
- czy miasto w terminie wskazanym przez SSE zainstaluje kontener sanitarny na Bulwarze? 
- dlaczego nie przystosowano sanitariatów w budynku na Bulwarze dla potrzeb turystów? 
- co przemawia za tym, aby miasto podjęło współpracę z inwestorem prywatnym?, 
Wyjaśnień udzielił Pan Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza. 
Pan Andrzej Gleń zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem omówionego projektu 
uchwały? 
Głosowano: 9 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” – opinia pozytywna. 
Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/183/2012 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 
targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Marian Zwierzyk – Naczelnik Wydziału Nadzoru 
Komunalnego. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 8 „za”, 2 „wstrzymujące się”, 0 „przeciwnych” – opinia pozytywna. 
Ad 11 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 
określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach 
płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Marian Zwierzyk. 
W dyskusji Radni rozwaŜali między innymi: 
-  jakie zasady obowiązywały podczas ustalania stref, 
- czym się kierowano typując ulicę Parkową, śeromskiego, Słowackiego pod strefy 
parkowania 
W związku z wieloma uwagami do omawianego projektu Pan Andrzej Gleń przedstawił 
wniosek o wycofanie z porządku obrad XIX sesji tego punktu i ponowne przeanalizowanie 
w/w dokumentu przez Komisje merytoryczną – Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Przewodniczący obrad zapytał kto jest za takim wnioskiem 
Głosowano: 8 „za”, 1 „wstrzymujący się” 0 „przeciwnych” – jeden radny nie brał udziału w 
głosowaniu. 
Pan Andrzej Gleń poinformował, Ŝe na sesji zgłosi wniosek Komisji BudŜetu i Finansów o 
zdjęcie z porządku obrad w/w projektu uchwały. 
Ad. 12  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie „Uchwalenia Wieloletniego Programu 
Gospodarowania mieszkaniowym Zasobem Gminy Sandomierz na lata 2012-2016”. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza. 
W dyskusji Radni zasygnalizowali potrzebę odpowiedniej weryfikacji danych przy 
rozpatrywaniu wniosków o wykup mieszkań komunalnych, pod kątem posiadania innych 
lokali lub nieruchomości. 
Pan Maciej Kuśmierz zgłosił wniosek do projektu uchwały: 
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„Po opuszczeniu lokalu komunalnego lub socjalnego najemca jest zobowiązany do 
pozostawienia go w odpowiednim stanie technicznym” 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały z przyjętą poprawką 
Głosowano: 9 „za”  
 
Ad. 13 

Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2011 roku Programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi (…) 
 
Pan Andrzej Gleń  zapytał, czy radni mają uwagi do sprawozdania. W związku z brakiem 
uwag poprosił o przyjęcie w/w dokumentu. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 14 

Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 
Przewodniczący Komisji przedstawił kolejno treść pism: 

- RIO w Kielcach – wystąpienie pokontrolne (znak: WK-60.74.2011 227/2012 z dnia 31 
maja 2012r.) 
- Zastępca Burmistrza Sandomierza – odpowiedź na wnioski Komisji znak: 
NK.7212.44.2012.PCI z dnia 04.06.2012r.) 
- WSA w Kielcach – (Sygn. Akt I SA/Ke 142/12 z dnia 11 maja 2012r.) - postanowienie 
o odrzuceniu skargi Spółki jawnej Agro-Handel. 

Ad. 15,16 
Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 

      Andrzej Gleń 
    Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 

 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 
 
 


