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Protokół Nr 38/7/2013 

Komisja Budżetu i Finansów 

dn. 03 września 2013 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  i Finansów. 

Ad. 1 
Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad Komisji  

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 nabycia nieruchomości gruntowych. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok. 

7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta na 2013 rok. 

8. Opiniowanie projektu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2013-2026 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola publiczne oraz czasu bezpłatnego pobytu dzieci  

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz. 

10. Przyjęcie informacji: 

PWSZ znak: L.dz. 1182/2013 w sprawie wsparcia finansowego zakupu nieruchomości. 

Pan K. K.*) w sprawie umorzenia zaległego czynszu. 

11. Sprawy różne, wnioski Komisji 

12. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie w/w porządku obrad 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Gruntami i Rolnictwa 

Radni nie wnieśli uwag w/w projektu. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 

Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej. 
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Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 

Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący komisji poprosił o głosowanie - i zapytał, kto jest za pozytywnym 

zaopiniowaniem w/w projektu? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

na 2013 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu – zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2013-2026 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu – zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola publiczne oraz czasu bezpłatnego pobytu dzieci w 

przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz. 

Komisja wysłuchała informacji na temat zmian w dotychczasowych zasadach finansowania 

pobytu dzieci w przedszkolach którą udzielił Pan Cezary Gradziński. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 10 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 

1. PWSZ znak: L.dz. 1182/2013 w sprawie wsparcia finansowego zakupu 

nieruchomości. 

Komisja nie zajęła stanowiska w powyższej sprawie. Radni zwrócili uwagę, że połączenie 

WSHP i PWSZ byłoby dobrym rozwiązaniem. 

2. Pan K. K.*) w sprawie umorzenia zaległego czynszu 

Komisja nie jest organem właściwym do podejmowania decyzji w sprawie umorzeń (pismo 

skierowane do wiadomości Komisji). 

Ad. 11 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

   

 Andrzej Gleń  
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  
Protokołowała: R. Tkacz 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 
1198 ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 

 


