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Protokół nr 27/11/2008 
              z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów w dniu 20 sierpnia 2008 rok   
 
 
Godz. rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 13.30 
Godz. zakończenia posiedzenia Komisji – 14.00 
  
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów. Obecni - jak załączona lista obecności (Załącznik Nr 1  
do Protokołu). 
 
Ad. 1  
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów otworzył 
posiedzenie oraz na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad ( 6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmian w budŜecie Miasta na 2008 rok (zmniejszenie wydatków na zadaniach pod  
     nazwą „Oświetlenie uliczne ul. Spokojna, Budowa Centrum Sportu i Rekreacji  
     w Sandomierzu ul. Portowa i Budowa kanalizacji sanitarnej w lewobrzeŜnej części   
     miasta Sandomierza), 
b)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizacje zadania pod  
     nazwą „Przebudowa drogi Salve Regina”, 
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2008 rok. 
4. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
5. Zamknięcie porządku obrad. 
 
 
Ad. 3 
 
a) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜetu miasta na 2008 rok  
wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta 
Sandomierza. 

Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe zmniejszenie 
wydatków na zadaniach pod nazwą „Oświetlenie uliczne ul. Spokojna, Budowa 
Centrum Sportu i Rekreacji w Sandomierzu ul. Portowa i Budowa kanalizacji sanitarnej 
w lewobrzeŜnej części miasta Sandomierza spowodowana jest wykonaniem zadania  
za niŜszą kwotę i przeznaczenie na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi Salve 
Regina”. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 5 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0  głosów „przeciwnych”. 
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
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b) 
Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz  
na realizacje zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Salve Regina”  
wraz z uzasadnieniem. 

Członkowie Komisji po dyskusji poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie – 5 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 
0  głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
c) 

Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie  zmiany 
uchwały Nr XXIII/192/2008 Rady Miasta Sandomierza, z dnia 16 lipca 2008 roku 
w sprawie wyraŜenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania 
środków  w formie weksla „in blanco – boisko wielofunkcyjne ”(wersja II projektu 
uchwały)  wraz z uzasadnieniem zaopiniowała pozytywnie – 6 głosów „za”, 1  głos 
„wstrzymujący się”, 0  głosów „przeciwnych”.  

 
 
Ad. 4 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
- przejęcie od Starostwa Powiatowego w Sandomierzu ulic: ul. Staromiejskiej  
   i ul. śeromskiego. 
 
 
Ad. 5 

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
 
 
 

         Andrzej Gleń 
                                                                               Przewodniczący  
                                                                      Komisji BudŜetu i Finansów 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


