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Protokół Nr 16/14/2011Protokół Nr 16/14/2011Protokół Nr 16/14/2011Protokół Nr 16/14/2011    
Komisja Komisja Komisja Komisja Budżetu i FinansówBudżetu i FinansówBudżetu i FinansówBudżetu i Finansów    

    posiedzenie wspólne z  posiedzenie wspólne z  posiedzenie wspólne z  posiedzenie wspólne z  KomisjąKomisjąKomisjąKomisją Gospod Gospod Gospod Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług arki Komunalnej, Handlu i Usług arki Komunalnej, Handlu i Usług arki Komunalnej, Handlu i Usług     
i i i i KomisjąKomisjąKomisjąKomisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa    

w dniu 25 października 2011w dniu 25 października 2011w dniu 25 października 2011w dniu 25 października 2011    r.r.r.r.    
    

    Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  
i Finansów. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1Ad. 1Ad. 1Ad. 1    
 Pan Andrzej Gleń stwierdził, na podstawie list obecności quorum w składach 
wszystkich Komisji i otworzył obrady. 
 
Ad. 2Ad. 2Ad. 2Ad. 2    
 Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący  wspólnego posiedzenia Komisji  
przedstawił projekt porządku obrad: 
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie 

ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 
nawierzchni do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta 
Sandomierza na okres : 1 styczeń 2012r. do 31 grudzień 2012r. (str. 12  
w mat. na sesję.) 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r. 
(OPS – str. 10 w mat. na sesję). 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r. 
(skarpa – str. 9 w mat. na sesję). 

6. Przyjęcie raportu o działalności przedszkoli samorządowych w roku szkolnym 
2010/2011. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r. 
(szkoły – str. 8 w mat. na sesję). 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r. 
(stypendia – projekt dodatkowy). 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r. 
(remont domu Kultury ul. Portowa – projekt dodatkowy). 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 
(str. 11 w mat. na sesję). 

11. Rozpatrzenie spraw bieżących: 
 - Tomasz Lenart – radca prawny działający w imieniu Pana W. S.*) – wniosek o 
zabezpieczenie w budżecie miasta na 2012 r. środków na wykup działki nr ew. 
159/20 przy ul. A. w Sandomierzu, 
12. Wnioski Komisji. 
13. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 3Ad. 3Ad. 3Ad. 3    
 Pan Andrzej Gleń poinformował o przystąpieniu do opiniowania projektu 
uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków opadowych  
i roztopowych. Poprosił o udzielenie informacji do projektu uchwały, obecnych na 
posiedzeniu przedstawicieli PGKiM sp. z o.o.  
Przedstawiono między innymi informacje o: 
-  podstawie prawnej zezwalającej na opracowanie niniejszej uchwały, 
-  sposobie wyliczenia stawki opłat, 
-  wysokości opłat w innych miastach, 
- projekcie ankiety skierowanej do mieszkańców w celu zebrania danych  
o powierzchni podlegającej opłacie. 
Po dyskusji Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciwnych”, 3 „wstrzymujące się”. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny za 
odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych  
o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta 
Sandomierza na okres : 1 styczeń 2012r. do 31 grudzień 2012r. 
    
Ad. 4Ad. 4Ad. 4Ad. 4    
 Pan Andrzej Gleń poprosił obecnych na posiedzeniu przedstawicieli Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sandomierzu o udzielenie informacji do projektu uchwały w 
sprawie zmian w budżecie na 2011r. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Katarzyna Gach – Główny Księgowy Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu. 
(dwóch radnych opuściło salę obrad; obecnych dziewięciu radnych) 
W dyskusji radni zgłosili wniosek o wygospodarowanie środków na zakup rzutnika do 
świetlicy socjoterapeutycznej „Przystań”. 
Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” ( jeden radny nie brał udziału 
w głosowaniu) 
Komisja prosi Skarbnika Miasta o przeanalizowanie możliwości realizacji powyższego 
wniosku w tym roku. 
Pan Andrzej Gleń porosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
    
Ad. 5Ad. 5Ad. 5Ad. 5    
 Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian  
w budżecie miasta na 2011r. i poprosił Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika 
Miasta  
o przedstawienie uzasadnienia. Mówca wskazał, że zmiana w budżecie dotyczy 
zagwarantowania wkładu własnego do otrzymania promesy na naprawę 
sandomierskiej skarpy. 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. Pan Andrzej Gleń poprosił o wyrażenie 
pozytywnej opinii. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.  
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Ad. 6Ad. 6Ad. 6Ad. 6    
 Przewodniczący obrad poinformował, że członkowie Komisji otrzymali raport  
z działalności przedszkoli samorządowych w roku szkolnym 2010/2011. i poprosił  
o wyrażenie pozytywnej opinii w głosowaniu. 
Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciwnych”, 5 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 
    
Ad. 7Ad. 7Ad. 7Ad. 7    
 Pan Andrzej Gleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 
2011r. dotyczący wynagrodzeń dla nauczycieli. Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary 
Gradziński wskazując, że zmiana w budżecie ma związek  z wejściem  
w życie z dniem 1 września 2011 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia dla nauczycieli. 
Pan Andrzej Gleń zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu uchwały? 
Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” ( jeden radny nie brał udziału 
w głosowaniu). 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 
2011 r. 
    
Ad. 8Ad. 8Ad. 8Ad. 8    
 Pan Andrzej Gleń poprosił o zapoznanie się z treścią dwóch projektów uchwał 
w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. 
Pierwszy projekt uchwały dotyczy wypłaty stypendiów szkolnych. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński. 
Komisja nie wniosła uwag. Przewodniczący obrad poprosił o wyrażenie pozytywnej 
opinii w przedmiotowej sprawie. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
    
Ad. 9Ad. 9Ad. 9Ad. 9    
 Pan Andrzej Gleń poprosił o zapoznanie się z treścią uchwały w sprawie zmian  
w budżecie na 2011 r. Projekt zmian dotyczy środków na remont Domu Kultury przy 
ul. Portowej oraz „Dworku Koćmierzów”. Dodatkowych informacji udzielił  Pan Cezary 
Gradziński. 
Komisja nie wniosła uwag. Przewodniczący obrad poprosił o wyrażenie pozytywnej 
opinii. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
    
Ad. 10 Ad. 10 Ad. 10 Ad. 10     
 Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości gruntowej przy ul. Masztowej. Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara 
Rajkowska – Naczelnik wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad 11Ad 11Ad 11Ad 11    
 Pan Andrzej Gleń przedstawił obecnym pismo znak: KRPTL/12/10/2011/Socha  
z dnia 12 października 2011r.  Kancelarii Prawnej -  Tomasz Lenart. Radca prawny 
działający w imieniu Pana W. S. składa wniosek o zabezpieczenie w budżecie miasta na 
2012 r. środków na wykup działki nr ew. 159/20 przy ul. A. w Sandomierzu, 
Po dyskusji radni ustalili, że Komisja zajmie stanowisko w przedmiotowej sprawie 
podczas prac nad projektem budżetu miasta na 2012 r. 
 
Ad. 12Ad. 12Ad. 12Ad. 12    
 Pan Andrzej Gleń Przewodniczący wspólnego posiedzenia  Komisji stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
       
 
 
 
 
 
      Andrzej Gleń 
 
          Przewodniczący  Komisji Budżetu i Finansów 
       
 
 
*) 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.) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz    


