
Protokół Nr 15/13/2015 
Komisja Polityki Mieszkaniowej 

15 grudnia 2015 rok 
 
 
Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler – Przewodniczący Komisji Polityki 
Mieszkaniowej. 
Nieobecni: 
Agnieszka Frańczak-Szczepanek. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1 
Pan Andrzej Anwajler stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 
Ad. 2  
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2016-2029. 
4. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2016 rok w dziale 700 – Gospodarka 

mieszkaniowa. 
5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2016-2029. 
Komisja wysłuchała informacji Przedstawionej przez Panią Beatę Pawłowską – Skarbnika 
Miasta Sandomierza. 
Uwag nie wniesiono. 
Przewodniczący Komisji zawnioskował o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego 
projektu uchwały. Zapytał, kto jest „za”? 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 4 
Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2016 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 
Pani Beata Pawłowska przedstawiła dane dotyczące poprawek w projekcie. 
W części dochodowej tego działu jest proponowane zwiększenie dochodu majątkowego ze 
sprzedaży lokali mieszkalnych. Nowy projekt zakłada kwotę 4 300 000,00zł. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Pani Beata Pawłowska omówiła część wydatkową działu 700, poinformowała, że nie 
wprowadza się tu żadnych korekt. 
Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do tej części projektu budżetu? 
Radni zwrócili uwagę na zapis Załącznika nr 3, punkt 13 – Budowa budynku socjalnego. 



Zaproponowano zmianę zapisu na:  
„Budowa budynku z mieszkaniami tymczasowymi” 
Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęto. 
Wobec braku innych uwag przystąpiono do głosowania. 
Przewodniczący obrad zawnioskował o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok z przyjętą wcześniej poprawką. Zapytał 
kto jest za takim wnioskiem? 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Anwajler poinformował, że powyższa opinia zostanie przekazana Komisji 
Budżetu i Finansów. 
Ad. 5 
Pan Andrzej Anwajler stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 
 
      Andrzej Anwajler 
   Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


