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Protokół Nr 58/11/2010 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów  

w dniu 3 listopada 2010r. 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1 
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów stwierdził na 
podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
Pan Wojciech Czerwiec przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych od  01.01.2011 r.     

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.   
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2011r. 
6.  Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010r.  

(ZEAS). 
7. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie zmian w budŜecie miasta na 

2010r.(MOSiR).  
8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko – 

Katolickiej Parafii Katedralnej Narodzenia NMP  w Sandomierzu na realizację 
zadania pod nazwą „Prace remontowo – konserwatorskie Katedry w Sandomierzu”.  

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Parafii 
Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą 
„Sandomierz, zespół kościoła parafialnego Nawrócenia  św. Pawła Apostoła: Remont 
i renowacja dachu i elewacji kościoła”.  

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sandomierz  na realizację zadania pod nazwą  „Przebudowa pomieszczeń SPZ ZOZ w 
Sandomierzu dla potrzeb oddziału rehabilitacji dziennej oraz zakup aparatury  
medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Sandomierzu.  

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010r. 
12. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 

miasta na 2010 rok. 
13. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie zmiany w budŜecie miasta na 2010r. 

(OPS). 
14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2010r. 
15. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 

miasta na 2010r. 
16. Sprawy róŜne,: 

A) rozpatrzenie pisma p. Jerzego Strząski w sprawie oddłuŜenia od podatku od 
nieruchomości Portu Handlowego w Sandomierzu, 

B) rozpatrzenie pisma p. Aleksandra Stąpora w sprawie sprzedaŜy na jego rzecz 
gruntu przy ul. Długiej, 

C) Informacja o wszczęciu postępowania nadzorczego dot. Uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Parafii Nawrócenia św. Pawła. 
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17. Wnioski Komisji. 
18. Zamknięcie obrad.  

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad dzisiejszego posiedzenia. 
Ad. 3 
 Przewodniczący obrad przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych od  01.01.2011 r. i poprosił obecną na 
posiedzeniu Panią Barbarę Grębowiec – Naczelnika Wydziału Finansowego o udzielenie 
informacji w tym temacie. Mówczyni podkreśliła między innymi, Ŝe: 

• Rada moŜe nie podejmować tej uchwały, wówczas obowiązywać będą stawki podatku 
z 2010r. Ta sama sytuacja występuje teŜ przy uchwalaniu podatku od nieruchomości, 

• podatek od środków transportowych jest podatkiem określającym  przedmiot 
zwolnienia czyli określa zwolnienia konkretnych pojazdów a nie podmiotów 
dysponujących pojazdami. 

Pan Wojciech Czerwiec poinformował, Ŝe omawiany projekt uchwały podwyŜsza stawki o 
2,6% w stosunku do roku 2010r. 
 Pan Andrzej Gleń przedstawił wniosek o pozostawienie zeszłorocznych stawek 
podatku. 
 Pan Wojciech Czerwiec poddał pod głosowanie wniosek o pozostawienie stawek 
podatku od środków transportowych na poziomie roku 2010r. 
Głosowano: 6 za – jednogłośnie. 
Ad. 4 
 Pan Wojciech Czerwiec poprosił członków Komisji o przedstawienie uwag do 
projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.  
 Pani Barbara Grębowiec poinformowała, Ŝe omawiany projekt uchwały został 
przygotowany w związku z nowymi przepisami zawartymi w obowiązującej uchwale  
o finansach publicznych. W tym projekcie zwalniane są z podatku między innymi budynki 
administracyjne urzędu, budynki związane z działalnością edukacyjną, sportową, biblioteki, 
świetlice itp. 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt 
uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 
Głosowano: 6 za – jednogłośnie. 
Ad. 5 
 Przewodniczący obrad przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie określenia 
stawek podatku od nieruchomości na 2011r. i przypomniał, Ŝe: 
Rada Miasta obniŜyła podatek dla działalności prowadzonej przez p. W. Majsaka co spotkało 
się ze sprzeciwem innych przedsiębiorców, 
Rada Miasta miała podjąć uchwałę w sprawie obniŜenia podatku dla działalności 
prowadzonej przez p. M. Tusznio ale z przyczyn formalnych uchwała ta nie została przyjęta, 
Pan J. Strząska wielokrotnie zwracał się z prośbą o obniŜenie stawki podatku dla prowadzonej 
przez niego działalności ze względu na jej specyfikę. 
 Pan Wojciech Czerwiec wskazał, Ŝe jeŜeli Rada przyjmie ten projekt uchwały 
wówczas do budŜetu trafi dodatkowo 60 tys. zł od osób fizycznych i około 203 tys. zł od osób 
prawnych. 
Pan Wojciech Czerwiec udzielił głosu obecnemu na posiedzeniu przedsiębiorcy p. M. 
Tusznio, który stwierdził między innymi: 

• Zespół Dworski „Sarmata” zajmuje duŜy obszar którego większa część to   tereny 
rekreacyjne (parkowe) ogólnie dostępne dla wszystkich mieszkańców, 

• hotel przyciąga wielu turystów i prowadzi na szeroką skalę działania promujące 
miasto, 
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• budynki są obiektami zabytkowymi wpisanymi do rejestru. 
W związku z powyŜszym prosi by potraktowano jego działalność w sposób szczególny. 
Zasugerował by w projekcie uchwały dopisać (wśród podmiotów zwolnionych z podatku) 
sformułowanie np. „prowadzących usługi sezonowe” lub sformułowanie zawierające 
zwolnienie obiektów zabytkowych. Mówca zasygnalizował by nie dzielić przedsiębiorców na 
lepszych i gorszych. 
 W dyskusji członkowie Komisji ustalili, Ŝe nie będą opiniować przedstawionego w 
materiałach projektu uchwały. 
Pan Wojciech Czerwiec poddał pod głosowanie powyŜszy wniosek. 
Głosowano: 6 za – jednogłośnie. 
 Pani Barbara Grębowiec poprosiła członków Komisji o zaopiniowanie projektu 
uchwały w sprawie podatku rolnego na 2011r. poniewaŜ GUS zwiększa w tym roku cenę 
skupu Ŝyta co oznacza, Ŝe stawka podatku rolnego wzrośnie. 
Członkowie Komisji po zapoznaniu się z projektem uchwały podwyŜszającym podatek rolny 
ustalili, Ŝe: naleŜy obniŜyć cenę skupu Ŝyta tak by stawki podatku pozostały na poziomie roku 
2010. Głosowano: 6 za jednogłośnie. 
Ad. 6 
 Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2010r 
polegających na przesunięciach w działach dotyczących oświaty. 
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały. Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciwnych. 
Ad. 7 
 Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie następny projekt uchwały w sprawie zmian w 
budŜecie miasta na 2010r polegający na zwiększeniu wydatków na działalność MOSiR. Po 
dyskusji członkowie Komisji głosowali: 3 za, 3 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
Ad. 8 
Pan Wojciech Czerwiec przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej 
Rzymsko-Katolickiej Parafii Katedralnej Narodzenia NMP. Poprosił o przegłosowanie 
przedmiotowego projektu. 
Głosowano: 5 za, 1 wstrzymujący się 0 przeciwnych. 
Ad 9  
Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej 
Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu. 
Głosowano: 6 za – jednogłośnie. 
Ad. 10 
Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie ewentualnych uwag do projektu uchwały w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizacje zadania pod 
nazwą „Przebudowa pomieszczeń SPZZOZ w Sandomierzu. 
Pan Władysław Teter poprosił o przedstawienie wniosku Szpitala w sprawie wsparcia tej 
inwestycji. 
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag w związku z tym Przewodniczący Komisji poprosił 
o głosowanie. 
Głosowano: 4 za, 2 wstrzymujące się, 0 przeciwnych. 
Ad. 11 
Pan Wojciech Czerwiec przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta 
polegający na zmianach w klasyfikacji budŜetowej w związku z nowymi przepisami i poddał 
pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
Glosowano: 4 za, 2 wstrzymujące się, 0 przeciwnych. 
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Ad 12 
Konsekwencją poprzedniego projektu uchwały zaopiniowanego pozytywnie jest projekt 
zmiany uchwały budŜetowej. Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie tego projektu  
uchwały. Glosowano: 3 za, 3 wstrzymujące się, 0 przeciwnych.  
Ad 13 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił członków Komisji o zaopiniowanie projektu uchwały w 
sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010r. dotyczący OPS. Komisja nie wniosła uwag do 
przedmiotowego projektu uchwały 
Głosowano: 6 za – jednogłośnie. 
Ad. 14 
Pan Wojciech Czerwiec poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Cezarego Gradzińskiego o 
przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2010r. 
Mówca poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały polegającego na zmianach – zmniejszenie  
dochodów wynikających ze zmniejszenia dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na 
budowę Bulwaru, zwiększenie dochodów o środki pozyskane z Ministerstwa Sportu na 
budowę „Orlika Białego” i inne. 
Komisja po dyskusji zaopiniowała powyŜszy projekt. 
Głosowano: 4 za, 2 wstrzymujące się 0 przeciwnych. 
Ad. 15 
Pan Cezary Gradziński poprosił o przegłosowanie projektu uchwały dotyczącej zmian w 
uchwale budŜetowej. Zmiany te są związane z przegłosowaną w poprzednim punkcie 
projektem o zmianach w budŜecie 
Głosowano: 4 za,  2 wstrzymujące się, 0 przeciwnych. 
Ad 16 
A). Komisja zapoznała się z pismem Pana J. Strząski w sprawie oddłuŜenia Firmy Port 
Handlowy w związku ze szkodami poniesionymi w powodzi  i przychyla się do jego prośby. 
B). Komisja zapoznała się z pismem Pana A. Stąpora – prośbą o umoŜliwienie wykupu 
działki nr 952/2. Członkowie Komisji w związku z brakiem pełnej informacji na ten temat nie 
wyraziła swojej opinii w tym temacie. 
C). Pan Wojciech Czerwiec przedstawił obecnym pismo RIO znak: KO-071/43/1832/2010 z 
dnia 22.10.2010r. Komisja przyjęła do wiadomości przedmiotowe pismo. 
Ad. 17, 18 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
 
 
      Wojciech Czerwiec 
    Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


