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Protokół nr 18/2/2008 
                                      z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 
                                               w dniu 28 stycznia 2008 rok 
 
 
  
 
 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: ( 4 głosy „za”, 0 głosów „ przeciwnych”, 0  głosów 
„wstrzymujących się”  – jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu) 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opinia do projektu budŜetu na 2008 rok – autopoprawki Burmistrza. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 

 
Ad. 3 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie budŜetu Miasta na 2008 
rok (projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu). 
Pani Tamara Socha – Skarbnik poinformowała członków Komisji o zmianach  
w uchwale w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok. 
- w § 9  
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w wysokości: 
1) przychody 160 000,00 zł 
2) wydatki 298 721,64 zł. 
Zgodnie z załącznikiem nr 12. 
 
- Komisja proponuje w § 8: 
- pod punktem 1 i 2 zapisać „zgodnie z załącznikiem nr 10 
- pod punktem nr 3  zapisać „zgodnie z załącznikiem nr 8. 
 

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał pod 
głosowanie projekt budŜetu miasta na 2008 r. wraz z poprawkami.  
Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 0 głosów „ przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
 
Komisja zapoznała się z załącznikami do projektu uchwały Nr 3, 4, 11, 12 (załączniki 
stanowią załącznik Nr 3 do Protokołu). 
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Pani Tamara Socha – Skarbnik poinformowała członków Komisji o zmianach  
w załącznikach do projektu uchwały Nr 3, 4, 11, 12.   
      
 

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał pod 
głosowanie następujące załączniki do projektu uchwały w sprawie budŜetu miasta na 
2008 rok: 

• Załącznik Nr 12 do projektu uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok. 
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej: 
I. Stan środków obrotowych na początku roku 138 721,64 zł., 
II. Przychody 160 000,00 zł, 
III. Wydatki 298 721,64 zł 
Wydatki bieŜące: 
- wywóz odpadów z pojemników EZGDK                                 63 000,00 zł, 
- składka członkowska dla EZGDK                                              8 000,00 zł, 
- edukacja ekologiczna                                                                   18 421,64 zł 
- zakup materiału nasadzeniowego                                                 10 000,00 zł 
- leczenie drzew pomnikowych                                                      15 000,00 zł 
- dofinansowanie wymiany eternitowych pokryć  
 dachowych                                                                                     50 000,00 zł  
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów                   90 000,00 zł 
   komunalnych  
- zakup kalendarzy                                                                             1 500,00 zł 
- opłata za prowadzenie rachunku                                                      1 800,00 zł 
- montaŜ urządzeń podczyszczących na wylotach                           20 000,00 zł 
- wsparcie ekologicznych form transportu                                       21 000,00 zł 
 
PowyŜszy załącznik został przyjęty w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów  
„ przeciwnych”, 0  głosów „wstrzymujących się”. 

 
 
• Załącznik Nr 3 do projektu uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010. 
Zmiana w Dziale 700 Rozdz. 70095  
zadanie inwestycyjne - Budynek socjalny   
łączne nakłady finansowe –                               1 867 060,00  
wydatki poniesione do 31.12.2007 r. –                 767 060,00  
rok budŜetowy 2008                                           1 100 000,00 
dochody własne jst                                                738 062,00 
dotacje i środki pochodzące z  innych źr.             361 938,00 
 
PowyŜszy załącznik został przyjęty w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów  
„ przeciwnych”, 0  głosów „wstrzymujących się”. 

 
• Załącznik Nr 4 do projektu uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok 

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających 
zwrotowi na 2008 rok. 
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PowyŜszy załącznik został przyjęty w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów  
„ przeciwnych”, 0  głosów „wstrzymujących się”. 
 
 

• Załącznik Nr 11 do projektu uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok 
Dotacje celowe 
Zmiana nazwy zadania  
punkt 5  - Działalność prozdrowotna, integracja społeczna oraz zapobieganie  
                      wykluczeniu społecznemu emerytów, rencistów i inwalidów. 
punkt 11 – Działalność prozdrowotna, integracja społeczna oraz zapobieganie  
                  wykluczeniu społecznemu inwalidów wojennych, wojskowych  
                 i kombatantów. 
 

Komisja wnioskuje o poprawienie w/w złącznika zgodnie z przedstawioną 
autopoprawką Burmistrza. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 0 głosów „ przeciwnych”, 0  głosów 
„wstrzymujących się”. 
 
W Dziale 926 Rozdz. 92695: 
 - dotacje celowe: 

• poz. Nr 39 – Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla 
dzieci i młodzieŜy z terenu Sandomierza w formie obozów, kolonii, biwaków, 
wycieczek, rajdów – kwota 35 000,00 zł. 

• poz. Nr 40 - Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieŜy w zakresie 
piłki ręcznej, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, organizacja 
imprez sportowych: kwota 100.000,00 zł, 

• poz. 41 Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieŜy w zakresie lekkoatletyki –
kwota 35 000,00 zł 

• poz. Nr 42 – Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki noŜnej w czterech grupach 
szkoleniowych, udział w rozgrywkach Świętokrzyskiego Związku Piłki NoŜnej  
i w turniejach ogólnopolskich, obozy sportowe, wynagrodzenia trenerów i osób 
z obsługi obiektów sportowych: kwota 100.000,00 zł, 

• poz. Nr 43 – Sandomierski Klub Sportowy „WISŁA” – piłka noŜna – sport 
kwalifikowany – kwota 100.000,00 zł ( art. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r.  
o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298) 

• poz. Nr 44 – Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „WISŁA SANDOMIERZ” – piłka 
ręczna – sport kwalifikowany – kwota 100.000,00 zł.( art. 2 ustawy z dnia 
29.07.2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298) 

 
 PowyŜszy załącznik został przyjęty w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów  
„ przeciwnych”, 0  głosów „wstrzymujących się”. 
 
Ad. 4,5 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Burmistrz Sandomierza w załączeniu przekazuje kserokopię pisma Fundacji  
Kultury Ziemi Sandomierskiej z dnia 14.01.2008 r. wraz z kserokopiami     
 kompletu załączników dot. rozpatrzenia moŜliwości pokrycia ze środków 
budŜetowych Sandomierza zasądzonych od fundacji na rzecz byłego dyrektora 
Pana Roberta Głuszaka zobowiązań finansowych, na realizację których FKZS 
nie posiada funduszy – pismo w załączeniu, 



 4 

 
• Pan Zenon Paś zam. w Sandomierzu przy ul. śółkiewskiego (wyłączono 

jawność-ustawa o ochronie danych osobowych) wnosi  
o umorzenie zaległych rat podatku od nieruchomości wraz z kosztami 
upomnienia na kwotę 50,80 zł. 

 
• Państwo Zofia i Edward JeŜowscy zam. ul. Słowackiego (jawność wyłączona-

ustawa o ochr.danych osob.) dot. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaŜy gruntu 
– działki nr ewid. 684/2 o pow. 82 m² przyległej do działki zabudowanej 
stanowiącej własność wnioskodawców. 

 
 

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 
 


