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Protokół Nr 51/4/2010 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dnia 22 marca 2010r. 
 

 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Komisji BudŜetu 
i Finansów Rady Miasta Sandomierza. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010r. 
4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 

na 2010r. 
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2009r. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących 
7. Wnioski Komisji. 
8. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1 
 Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów stwierdził na 
podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony porządek obrad. 
Ad. 3 
 Pan Wojciech Czerwiec przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
miasta na 2010 rok i udzielił głosu Panu Cezaremu Gradzińskiemu Skarbnikowi Miasta 
Sandomierza. 
 Mówca wyjaśnił, iŜ zmiany planowane w projekcie uchwały wynikają z potrzeby 
pozyskania środków na wydatki inwestycyjne budowa drogi lokalnej od węzła 
komunikacyjnego drogi krajowej nr 77 Lwowska Bis do Spółdzielni Budownictwa 
Mieszkaniowego Sandomierz. W uzasadnieniu wskazał takŜe, Ŝe budowa drogi lokalnej 
rozwiąŜe dwa problemy: zmniejszy ruch samochodów cięŜarowych na ul. Portowej przez to 
poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne tego terenu oraz stworzy lepsze warunki 
transportowe dla przedsiębiorców. 
 W związku z brakiem uwag w przedmiotowej sprawie Komisja przystąpiła do 
głosowania projektu uchwały: 
Glosowano: 9 „za” 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta 
na 2010r. 
 
Ad. 4 
 Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia budŜetu na 2010r. 
Głosowano: 9 „za” 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budŜetu na 2010r. 
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Ad. 5 
 Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący obrad przedstawił obecnym sprawozdanie z 
pracy Komisji BudŜetu i Finansów za 2009rok.  Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do 
sprawozdania. 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawione sprawozdanie z pracy w 2009roku. 
 
Ad. 6 
 Przewodniczący obrad odczytał pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 
Oddział w Sandomierzu – Uchwała Nr 15/2010 z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie 
moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetu planowanego w uchwale budŜetowej miasta 
Sandomierza na 2010 rok. Uchwała  wskazuje: „Miasto ma moŜliwość sfinansowania 
planowanego w uchwale budŜetowej na 2010 rok deficytu budŜetowego w kwocie 
26.527.132zł” (zał nr 1 do protokołu). 
 Pan Wojciech Czerwiec przedstawił pismo skierowane do Burmistrza Sandomierza 
oraz Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza od Komendanta Powiatowego Policji w 
Sandomierzu. W piśmie przedstawiono potrzebę zainstalowania w Sandomierzu 
nowoczesnego systemu monitoringu wizyjnego opartego na zasilaniu bezprzewodowym 
(UPS) oraz prośbę o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. 
 Komisja przyjęła do wiadomości treść przedstawionych dokumentów. 
Ad. 7 
 Brak wniosków Komisji. 
Ad. 8 
 Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
       Wojciech Czerwiec 
       
     Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


