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Protokół Nr 23/ 4 /2012 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
w dniu 15 maja  2012 roku 

 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  
i Finansów. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności.  
Ad. 1 
Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad    
i otworzył posiedzenie. 
(Obecnych 10-ciu członków Komisji) 
Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Informacja o działalności gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego) 

oraz  podmiotów, których Miasto   jest fundatorem – materiały do wglądu w 
biurze RM 

4.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 
dla potrzeb komunalizacji mienia.  

5. Opiniowanie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/125/2011 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011  roku w sprawie  trybu 
postępowania   o udzielenie dotacji dla spółek wodnych działających na terenie  
gminy   Sandomierz, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania 
zleconych zadań. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod  nazwą „Zakup aparatu do 
echokardiografii dla Samodzielnego  Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sandomierzu”  

7. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia woli przyjęcia przez miasto 
Sandomierz z dniem  1 stycznia 2013 roku  roli organizatora  Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu – instytucji kultury prowadzonej wspólnie ze 
współorganizatorami  –  Województwem  Świętokrzyskim i Powiatem 
Sandomierskim.  

8. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie udzielenia przez miasto Sandomierz w 
2012 roku pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu w postaci 
przekazania wydawnictw książkowych dla Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Kielcach – Filia  w Sandomierzu.  

9. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Sandomierskiemu na realizację  w 2012 roku zadania: utrzymanie 
bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na 
wykonanie przez   Biuro   Wystaw   Artystycznych   projektu  związanego z 
promocją   twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania”  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok 
11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 

2012 rok  
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12. Opiniowanie projektu  uchwały  o zmianie Uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia cen za przewóz 
osób środkami komunikacji miejskiej. 

13. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej 
na targowisku miejskim przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu.  

14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty 
w Gminie Miejskiej Sandomierz. 

15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia oceny zasobów pomocy 
społecznej dla Gminy Miejskiej  Sandomierz. 

16. Przyjęcie Sprawozdania  z realizacji  Uchwały Nr V/33/2011 Rady Miasta 
Sandomierza  z dnia  23 lutego 2011 roku  w sprawie  przyjęcia  Gminnego 
Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 
2011 rok. 

17. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia 
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską 
Sandomierz (projekt dodatkowy) 

18. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok. 
19. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 
20. Wnioski Komisji. Sprawy różne. 
21. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Komisji poprosił o przyjęcie przedstawionego porządku obrad. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 3 

Informacja o działalności gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego) oraz  
podmiotów, których Miasto jest fundatorem. 
Pan Andrzej Gleń przypomniał, że w materiałach na sesję znajduje się adnotacja o 
wyłożeniu do wglądu w biurze Rady , przedmiotowych materiałów i zapytał czy są 
pytania w tej sprawie. 
Pan Marceli Czerwiński wyraził swoje uwagi w związku z brakiem informacji z 
działalności „Tygodnika Nadwiślańskiego”. Poinformował, że na sesji zapyta, jak 
zagospodarowane są dywidendy tej jednostki. 
Pan Andrzej Gleń zapytał, kto jest za przyjęciem informacji z działalności jednostek 
dotowanych przez Miasto? 
Głosowano: 8 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych”, (jeden radny nie wziął 
udziału w glosowaniu) – opinia pozytywna. 
Ad. 4    
 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla 
potrzeb komunalizacji mienia. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Gruntami i Rolnictwa. 
Pan Marek Chruściel przedstawił kandydaturę Pan Andrzeja Glenia na członka Komisji 
Inwentaryzacyjnej. Pan Andrzej Gleń wyraził zgodę na kandydowanie i zapytał radnych 
kto jest za przyjęciem wniosku Pana Marka Chruściela. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie (Pan Andrzej Gleń nie brał udziału w głosowaniu) 
Komisja Budżetu i Finansów zgłosi na sesji Rady Miasta kandydaturę Pana Andrzeja 
Glenia do Komisji Inwentaryzacyjnej dla potrzeb komunalizacji mienia. 
Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za przyjęciem omawianego projektu uchwały 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 5 

Opiniowanie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/125/2011 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 30 listopada 2011  roku w sprawie  trybu postępowania o udzielenie 
dotacji dla spółek wodnych działających na terenie gminy Sandomierz, sposobu jej 
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna 
Ad. 6 
(Obecnych 11-stu członków Komisji) 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sandomierz na realizację zadania pod  nazwą „Zakup aparatu do echokardiografii dla 
Samodzielnego  Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu”  
Przewodniczący obrad poinformował, że merytoryczna Komisja Opieki Społecznej 
Ochrony Rodziny i Zdrowia opiniowała przedmiotowy projekt uchwały i poprosił Panią 
Mariolę Stępień – Przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie uzasadnienia i opinii do 
omawianego projektu. Mówczyni przedstawiła uzasadnienie oraz pozytywną opinię do 
przedmiotowego projektu. 
Członkowie Komisji Budżetu i Finansów nie wnieśli uwag. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o glosowanie. 
Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad 7 

Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia woli przyjęcia przez miasto 
Sandomierz z dniem  1 stycznia 2013 roku  roli organizatora  Muzeum Okręgowego w 
Sandomierzu – instytucji kultury prowadzonej wspólnie ze współorganizatorami  –  
Województwem  Świętokrzyskim i Powiatem Sandomierskim.  
Uzasadnienie przedstawiła Pani Agata Król – Kierownik Referatu Kultury, Sportu i 
Promocji -  podkreślając, że jest to uchwała intencyjna. 
Radni w dyskusji analizowali między innymi: 
- jaki jest koszt utrzymania Muzeum, 
-  sytuację kadrową, 
 - potrzebę zatrudnienia dobrego menadżera obiektu, 
-  potrzebę przygotowania biznesplanu, 
Pan Krzysztof Niżyński zgłosił wniosek o przedstawienie harmonogramu rzeczowo – 
finansowego przejęcia placówki Muzeum. 
Obecny na posiedzeniu Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta poinformował, że taki 
dokument jest w trakcie przygotowywania i zostanie przedstawiony radnym w 
najbliższym czasie. 
Pan Andrzej Gleń zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem omawianego 
projektu uchwały. 
Głosowano: 9 „za”, 2 „wstrzymujące się”, 0 „przeciwnych” – opinia pozytywna. 
 

Ad. 8  
Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie udzielenia przez miasto Sandomierz w 2012 
roku pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu w postaci przekazania 
wydawnictw książkowych dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – Filia  
w Sandomierzu.  
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Uzasadnienie przedstawiła Pani Agata Król. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna 
 
Ad. 9 

Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sandomierskiemu na realizację  w 2012 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności 
Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na wykonanie przez   Biuro   Wystaw   
Artystycznych   projektu  związanego z promocją   twórczości artystów Ziemi 
Sandomierskiej „Porównania”. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Agata Król. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 9 „za”, 2 „wstrzymujące się”, 0 „przeciwnych” – opinia pozytywna. 
Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta na 2012 rok. 
Informację o zmianach w projekcie uchwały budżetowej przedstawił Pan Cezary 
Gradziński. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 12 

Opiniowanie projektu  uchwały  o zmianie Uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia cen za przewóz osób 
środkami komunikacji miejskiej. 
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był 
opiniowany pozytywnie  przez komisje merytoryczne. Członkowie Komisji budżetu i 
Finansów zapoznali się z uzasadnieniem i nie wniosła uwag do projektu. 
Głosowano: 9 „za”, 2 „wstrzymujące się”, 0 „przeciwnych” – opinia pozytywna. 
Ad. 13 

Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 
targowisku miejskim przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu.  
Pan Andrzej Gleń udzielił głosu Panu Marcinowi Ciszkiewicz – Prezesowi Zarządu SORH 
S.A. który przedstawił szczegółowe informacje o działalności spółki jako inkasenta na 
placu targowym.  W związku z wieloma uwagami co do utrzymywania porządku na 
placu, mówca wyjaśnił, że spółka nie ma odpowiednich, skutecznych instrumentów 
pozwalających na egzekwowanie przestrzegania porządku przez handlujących. Istnieje 
pilna potrzeba wprowadzenia zmian w regulaminie targowiska. 
Po dyskusji Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie omówionego 
projektu uchwały. 
Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 14 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w 
Gminie Miejskiej Sandomierz. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Marek Rutkowski – Kierownik Referatu Oświaty. 
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Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 15 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 
dla Gminy Miejskiej  Sandomierz. 
Uzasadnienie i opinię do projektu uchwały przedstawiła Pani Mariola Stępień - 
Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
Członkowie Komisji Budżetu i Finansów nie wnieśli uwag. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o glosowanie. 
Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 16 
Przyjęcie Sprawozdania  z realizacji  Uchwały Nr V/33/2011 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia  23 lutego 2011 roku  w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki 
Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok. 
Pani Mariola Stępień – poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 11 maja br. Komisja 
Opieki Społecznej Ochrony Rodziny i Zdrowia po wysłuchaniu informacji udzielonych 
przez Dyrektora OPS w Sandomierzu oraz Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, 
wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu. 
Członkowie Komisji Budżetu i Finansów nie wnieśli uwag. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o glosowanie. 
Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 17 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane 
przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Sandomierz. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Marek Rutkowski – Kierownik Referatu Oświaty. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 18 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o przyjęcie sprawozdania. 
Pan Krzysztof Niżyński zapytał „dlaczego nie została wykonana w roku ubiegłym ul. 
Kotwiczna i gdzie są pieniądze przeznaczone na jej budowę?”. Pan Cezary Gradziński 
poinformował, że  odpowie na to pytanie po zbadaniu sprawy. 
Przewodniczący Komisji poprosił o głosowanie. 
Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 19 
Pan Andrzej Gleń poprosił członków Komisji o zapoznanie się z treścią pism: 
- Pani K. S.*) (pismo z dnia 18.04.2012 r.) zwraca się do Burmistrza Sandomierza o 
tymczasowe utwardzenie drogi dojazdowej do posesji 17 do 17D na ul. Burka. 
-   Fundacja Kultury i Tradycji Europejskiej „Paradosi” w Sandomierzu (pismo z dnia 
04.04.2012r.) zwraca się z prośbą do Burmistrza o wprowadzenie zmian w planie 
zagospodarowania miasta w taki sposób aby ocalić zabytkowe carskie koszary. 
- Pan Z. P.*) (pismo z dnia 22.03.2012r.) zwraca się do Burmistrza o udzielenie 
informacji na temat funkcjonowania Straży Miejskiej  
- Wojewoda Świętokrzyski (pismo z dnia 10.04.2012r. znak: PNK-III.142.34.2012) 
przekazuje do rozpatrzenia pismo Pani T. K.*) w sprawie remontu dachu na budynku ul. 
Rynek 8. (w zał. odpowiedź Zastępcy Burmistrza znak: NK.7135.8.012.ESO z dnia 
09.03.2012r. oraz pismo PGKiM z dnia 17.04.2012r. znak: TG/897/12 – deklarujące 
wykonanie uszczelnienia dachu w kwietniu br.) 
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- Burmistrz Sandomierza (pismo z dnia 01.03.2012r. znak: 7030.12012.AKE) odpowiedź 
na wniosek Komisji. 
- Burmistrz Sandomierza – odpowiedź na skargę do WSA w Kielcach w sprawie Agro 
Handel M. L.*), J. L.*). 
Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym (pismo z 
dnia 17.04.2012r.) – prośba o wsparcie statutowej działalności stowarzyszenia. Komisja 
Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia wystosowała wniosek w tej sprawie do 
Burmistrza. 
Radny Andrzej Bolewski – przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian w regulaminie 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza 
pismem z dnia 03.04.2012r. znak: NK.7000.17.2012.AKE. 
Ad. 20 
Wnioski Komisji: 
Komisja Budżetu i Finansów zwraca się z prośbą do Pana Burmistrza o: 
Zainstalowanie kamery na placu zabaw przy ul. Żółkiewskiego, 
Głosowano: 10 „za”, 0 „wstrzymujących się”, 0 „przeciwnych” (jeden radny nie wziął 
udziału w głosowaniu) 
Wygospodarowanie środków na likwidację wszystkich dzikich wysypisk śmieci z 
terenu miasta, 
Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie 
Utwardzenie odcinka drogi pomiędzy ul. Kruczą a Energetyczną, 
Głosowano: 10 „za”, 0 „wstrzymujących się”, 0 „przeciwnych” (jeden radny nie wziął 
udziału w głosowaniu) 
Utwardzenie drogi bocznej od Koćmierzowa w stronę pól, 
Głosowano: 10 „za”, 0 „wstrzymujących się”, 0 „przeciwnych” (jeden radny nie wziął 
udziału w głosowaniu) 
Zabezpieczenie odcinka drogi przy mostku na ul. Pogodnej, 
Głosowano: 10 „za”, 0 „wstrzymujących się”, 0 „przeciwnych” (jeden radny nie wziął 
udziału w głosowaniu) 
Pan Wojciech Czerwiec wyjaśnił, że nie bierze udziału w głosowaniu ponieważ jego 
wniosek o pilne wykonanie naprawy niebezpiecznego zapadliska w nowo wybudowanej 
ul. Westerplatte, nie został  zrealizowany. 
Ad. 21 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 

      Andrzej Gleń 
    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.) 
 


