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Komisja BudŜetu i Finansów 

dn. 22 stycznia 2012 r. 
 
Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu   
i Finansów. 
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. Przyjęcie informacji o realizacji uchwał Rady Miasta Sandomierza w 2012 

roku. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji  dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy 
Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania. 

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2012 roku. 
6. Przyjęcie planu pracy na 2013 rok. 
7. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji: 

- Sprawozdanie z działalności SORH S.A w charakterze inkasenta placu 
targowego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu za 2012 rok (znak: 
SORH/5/2013) 
- KPPSP w Sandomierzu dotyczące zwolnienia z opłat za odprowadzanie 
ścieków opadowych i roztopowych (znak: PT.226.1.2013) 
- RIO w Kielcach dotyczące badanych uchwał podatkowych. 

8. Sprawy róŜne, wnioski Komisji, 
9. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (7 głosów „za”) 
Ad. 3 
Przyjęcie informacji o realizacji uchwał Rady Miasta Sandomierza w 2012 roku. 
Komisja nie wniosła uwag do informacji. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla 
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych 
prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania. 
Pan Andrzej Majewski poinformował, Ŝe Komisja: Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji pozytywnie zaopiniowały 
powyŜszy projekt uchwały. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 



Radny Jacek Dybus przedstawił propozycję i wniosek aby sprywatyzować wszystkie 
przedszkola w Sandomierzu w związku z zapewnioną subwencją oświatową na przedszkola 
niepubliczne. 
Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy popierają ten wniosek. 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 5 
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2012 roku. 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 6 
Przyjęcie planu pracy na 2013 rok. 
Głosowano: 7 „za”, 1 „przeciwny”, 1 „wstrzymujący się”  – opinia pozytywna. 
Ad. 7 
Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji: 
- Sprawozdanie z działalności SORH S.A w charakterze inkasenta placu targowego przy ul. 
Przemysłowej w Sandomierzu za 2012 rok (znak: SORH/5/2013) 
Pan Jacek Dybus odczytał dokument. 
Radni zwrócili uwagę na: 
- wykaz potrzebnych inwestycji na placu targowym, 
- dyskutowano o przekazaniu prowadzenia placu PGKiM –owi.  
Komisja przyjęła do wiadomości pismo KPPSP w Sandomierzu dotyczące zwolnienia 
jednostki z opłat za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych (znak: PT.226.1.2013)  
Przewodniczący komisji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyŜszego 
wniosku. 
Głosowano: 1 „za”, 6 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia negatywna. 
 Komisja zapoznała się z treścią pism RIO w Kielcach dotyczących badanych uchwał 
podatkowych. 
Ad. 8 
Radny Wojciech Czerwiec zapytał w którym miejscu w budŜecie miasta za 2012 rok 
wykazano wpływy w kwocie 250 tys. przekazane miastu przez PTTK z Bramy Opatowskiej i 
Trasy Podziemnej. 
W związku z ukazującymi się w mediach informacjami o wpłacanych przez PTTK kwotach w 
wysokości 250 tys. Komisja prosi o wyjaśnienie i udzielenie informacji jakie rzeczywiście 
kwoty wpływały do miasta z dzierŜawy Bramy Opatowskiej  i Trasy Podziemnej. 
Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciwny”, 1 „wstrzymujący się”  
Radny Maciej Stępień prosi o wyjaśnienie gdzie znajdują się pieniądze przeznaczone 
dwukrotnie na zakup i ustawienie kontenera na Bulwarze nad Wisłą. 
Ad. 9 
Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
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