
 1 

Protokół Nr 13/11/2011 
Komisji Bud Ŝetu i Finansów  

posiedzenie dn. 24 sierpnia  2011 roku 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu  
i Finansów 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1  
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący obrad poinformował na podstawie listy 
obecności o quorum w Komisji BudŜetu i Finansów stwierdził, Ŝe obrady są prawomocne  
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 zmian w budŜecie miasta w 2011r. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2011r. (MOSIR) 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2011r.  
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  

i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nawiązania partnerskich stosunków z 
miastem Volterra 

8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 
• SBM „Sandomierz” z dn. 3.08.2011 dot. remontu ul. Baczyńskiego, 
• SBM „Sandomierz” z dn. 28.07.2011r. dot. opinii w sprawie budowy drogi 

lokalnej, 
• SBM „Sandomierz” z dn. 1.08.2011r dot. wykonania kolektora burzowego, 
• List otwarty, 
• Przedsiębiorstwo Port Handlowy  

    9. Sprawy róŜne, Wnioski Komisji. 
   10. Zamknięcie obrad. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o przyjęcie porządku obrad. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 3 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w 
sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. Zmiany między innymi dotyczą zwiększenia 
dochodów z naliczenia kar umownych dla wykonawcy zadania „nadbudowa budynków przy 
ul Lubelskiej”, promesy MSWiA, zwrotu opłat sądowych i komorniczych,  zwrotów dotacji 
od stowarzyszeń oraz zmian w klasyfikacji budŜetowej. 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił, aby na najbliŜszej sesji podano informację na jakich ulicach 
wykonano czyszczenie kanalizacji i na jakiej długości. 
Wobec braku uwag Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu 
uchwały. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 4 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w 
sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. Zmiany dotyczą  MOSiR. 
Wobec braku uwag Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu 
uchwały. 
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Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt. 
Ad. 5 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w 
sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. Zmiany dotyczą kwot z odszkodowania za 
uszkodzony przepust w Parku „Piszczele”. 
Wobec braku uwag Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu 
uchwały. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt. 
Ad. 6 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu uchwały. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt. 
Ad. 7 
Pan Andrzej Gleń porosił o wniesienie uwag do projektu uchwały w sprawie nawiązania 
partnerskich stosunków z miastem Volterra. 
W dyskusji członkowie Komisji zwrócili uwagę Ŝe nawiązanie partnerskich stosunków 
pomiędzy miastami  powinno opierać się na czymś więcej niŜ same podobieństwa w ich  
historii. 
Pan Andrzej Gleń zapytał obecnych kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu: 
Głosowano: 2 „za”, 6 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”. Jeden radny nie brał udziału  
w głosowaniu. 
W związku z wynikiem głosowania Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe: 
 Komisja BudŜetu i Finansów negatywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie 
nawiązania partnerskich stosunków z miastem Volterra. 
Ad. 8 
Komisja przyjęła do wiadomości pisma: 
- SBM „Sandomierz” z dn. 3.08.2011 dot. remontu ul. Baczyńskiego,  
- SBM „Sandomierz” z dn. 28.07.2011r. dot. opinii w sprawie budowy drogi lokalnej,  
- SBM „Sandomierz” z dn. 1.08.2011r dot. wykonania kolektora burzowego, 
W dyskusji członkowie Komisji byli zainteresowani, czy miasto posiada środki na wykonanie 
remontów dróg w prawobrzeŜnym Sandomierzu. 
Pan Cezary Gradziński poinformował, Ŝe Gmina podpisuje właśnie umowę w tej sprawie. 
Przewiduje ona dofinansowanie projektu „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w 
kwocie 17 mln. Środki te będą przeznaczone na przebudowę 14 ulic w prawobrzeŜnym 
Sandomierzu tj. usunięcie zniszczonej nawierzchni, wymianę podbudowy, odtworzenie 
odwodnienia oraz wykonanie nowej nawierzchni. 
Komisja zapoznała się z treścią listu otwartego sporządzonego przez mieszkańca 
Sandomierza. Pismo jest osobistym stanowiskiem autora dotyczącym bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego kotliny Sandomierskiej i stanowi odezwę do społeczności lokalnej w 
tej sprawie.  
Pan Andrzej Gleń przedstawił treść pisma Port Handlowy Sandomierz Przedsiębiorstwo 
Prywatne z dnia 15.07.2011r. w którym zawarto prośbę o: 
- umorzenie podatku od nieruchomości wraz z odsetkami naleŜnymi do końca 2010r. 
- umorzenie podatku od nieruchomości za okres od 1.01.2011r do 30.06.2011r. 
- wycofanie wniosku o egzekucję. 
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Pan Andrzej Gleń poprosił obecną na posiedzeniu Panią Barbarę Grębowiec – Naczelnika 
Wydziału Finansowego o udzielenie informacji w tej sprawie. 
Mówczyni przedstawiła informacje o zadłuŜeniu Przedsiębiorstwa wobec miasta oraz wydane 
decyzje w tej sprawie. 
Z przedstawionych danych wynika Ŝe: 
- Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą przynoszącą zyski i jest w stanie 
regulować swoje zobowiązania, 
- stosowanie ulg i umorzeń jest ściśle uregulowane przepisami prawa a podmiotem 
uprawnionym do ich stosowania jest Burmistrz. 
Członkowie Komisji w dyskusji poruszyli kwestie: 
- z jakich przyczyn podatnik nie wskazał do tej pory dogodnych dla niego warunków spłaty 
zadłuŜenia, przerzucając odpowiedzialność za funkcjonowanie Przedsiębiorstwa na Radę 
Miasta i Burmistrza, 
- jak doszło do tak duŜego zadłuŜenia skoro Przedsiębiorstwo cały czas prowadzi działalność 
gospodarczą, 
- zmniejszenia zadłuŜenia  poprzez świadczenie usług na rzecz miasta np. dostarczanie piasku 
na remonty dróg i in. 
Komisja nie wypracowała wniosku w przedmiotowej sprawie. 
Ad. 9 
Sprawy róŜne. Wnioski radnych: 
Pan Jacek Dybus prosi o: 
- uporządkowanie wysypiska śmieci przy ul. Mickiewicza 25 i 27 od ul. Słowackiego. 
Wielokrotne interwencje w straŜy Miejskiej nie przyniosły rezultatu, 
-  przestawienie znaku „zakaz skrętu” stojącego obok sklepu P. Sobieniaka w stronę Skwerku, 
- przestawienie skrzyni PCK stojącej przy ul. Słowackiego zasłaniającej widoczność 
kierowcom wyjeŜdŜającym z ulicy podporządkowanej. 
Pan Piotr Majewski zgłasza wniosek o: 
- zarezerwowanie środków na utworzenie centrum monitoringu w Sandomierzu, 
-  naprawienie uszkodzonego chodnika przy ul. Zielnej 
Pan Marceli Czerwiński prosi o sprawdzenie dlaczego SSM nalicza mieszkańcom bloków 
przy ul. śółkiewskiego 7 i 9 opłatę  w wysokości 320zł miesięcznie.za korzystanie  
z parkingu.  
Pan Maciej Stępień prosi o: 
- wyjaśnienie na jakiej podstawie ustawiane są znaki „zakaz wjazdu nie dotyczy 
mieszkańców”. Sandomierzanie powinni być traktowani jednakowo, dlatego naleŜy  
przeprowadzić weryfikację tego oznakowania, 
- ustawienie ławek wzdłuŜ ul Mickiewicza.  
Ad. 10 
 Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i 
zamknął posiedzenie. 
 
 
 
      Andrzej Gleń 
   Przewodniczący  Komisji BudŜetu i Finansów  
    
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


