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Protokół Nr 26/5/2016 
Komisji Budżetu i Finansów 

posiedzenie wspólne z Komisją Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
13 kwietnia 2016 roku 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i 
Finansów. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Nieobecny: Jacek Dybus. 
Ad. 1 
Pan Andrzej Lebida 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. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2015 roku. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych 

stawek opłaty targowej. 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 
2015-2019. 

6. Zamknięcie obrad. 
Głosowano: 15 „za” – jednogłośnie.  
Ad. 3 
Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
powiedział, że radni mieli możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny w 2015 roku. 
Zapytał, czy są uwagi. 
Uwag nie zgłoszono. 
Poprosił radnych o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania. Zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 
Głosowano: 15 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek 
opłaty targowej. 
Przewodniczący Komisji przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia nie opiniowano tego 
projektu uchwały ze względu na kwestie związane z poborem i rozliczaniem przez administratora 
targowiska przy ul. Przemysłowej tzw. rezerwacji miejsc handlowych. 
Pan Marek Bronkowski wyjaśnił, że ta kwestia będzie uregulowana w umowie z administratorem – 
 „o szczegółach Rada będzie powiadomiona”. 
Wobec braku innych uwag przystąpiono do głosowania. 
Głosowano: 15 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 5 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2015-
2019. 
Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza poprosił o nieopiniowanie tego projektu uchwały ze 
względu na potrzebę wniesienia zmian. 
Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na odstąpienie od opiniowania projektu. 
Pan Marek Bronkowski poinformował o planowanym wsparciu finansowym Powiatu 
Sandomierskiego na modernizacje ulicy Staromiejskiej. 
Pani Beata Pawłowska – Skarbnik Miasta poinformowała radnych o planowanym przeznaczeniu na 
ten cel środków w wysokości 580 000,00 zł. Stosowne projekty będą przedłożone radnym na sesji. 
W związku z tym, że Komisja nie otrzymała wersji poprawionej projektów  jednomyślnie uznano, że 
należy je szczegółowo przeanalizować na sesji.  
Powyższe stanowisko przyjęto przez aklamację. 
Ad. 6 
Pan Andrzej Lebida stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
     Andrzej Lebida – Wiceprzewodniczący Komisji 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 


