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     Protokół z posiedzenia Komisji 
     Komisji BudŜetu i Finansów Nr 6/6/2007 

   w dniu 27 marca 2007 rok 
 
  
 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 jednomyślnie ( 8 głosów „za”) porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie wniosku o wydanie opinii lokalizacyjnej dla gier na 
automatach w Sandomierzu, przy ul. Mickiewicza 55A/4 – Club Fair Play” 
4. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień  
      i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2007 rok, 
b) w sprawie zmian w Uchwale Rady Miasta Sandomierza Nr III/12/2006  
    z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie podatku od posiadania psów, 
c) w sprawie poboru podatku od posiadania psów w drodze inkasa, 
d) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu    
      własnego niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Ruch    
      szansą na zdrowie – otwarte strefy rekreacji dziecięcej” – ubiegającego    
     się o dofinansowanie w ramach mechanizmu finansowego    
    Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
e) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budŜecie na 2007 rok, 
f) w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych   
   prowadzonych przez Miasto Sandomierz, 
g) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego  - z Miastem   
   Tarnobrzeg  w sprawie komunikacji miejskiej, 
h) w sprawie zawarcia porozumienia  międzygminnego  -  z Gminą   
   Obrazów w sprawie komunikacji miejskiej, 
i) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych   
    połoŜonych w Sandomierzu obręb LewobrzeŜny, na rzecz właścicieli   
    nieruchomości   przyległych: 
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   - działka nr ewid. 684/2 - na rzecz właścicieli przyległej działki nr ewid.   
      681/1, 
   - działka nr ewid. 425/116 – na rzecz właścicieli przyległej działki  
      nr ewid. 425/92, 
j)  w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej  
w Sandomierzu przy ul. 15 –go Sierpnia, oznaczonej nr ewid. 730 o pow. 
0,4980 ha – na rzecz uŜytkownika wieczystego tej nieruchomości, 
k) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych połoŜonych  
w Sandomierzu, z przeznaczeniem pod budowę ulicy Polskiej Organizacji 
Wojskowej, 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad. 
 
Ad.3  
Członkowie Komisji BudŜetu i Finansów zapoznali się z wnioskiem  
o wydanie opinii lokalizacyjnej dla gier na automatach w Sandomierzu, 
przy ul. Mickiewicza 55A/4 – Club Fair Play”. 
Pan Jan Kowalski – Prezes Zarządu Spółki „Club Fair Play” przybliŜył 
działalność Spółki oraz funkcjonowanie salonów gier. 
 
 Poddany pod głosowanie przedstawiony wniosek został 
zaopiniowany pozytywnie – 7 głosów „za”, 1 głos „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
Ad.4 

 

a) 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2007 rok. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan 
Robert Kotowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały jednogłośnie pozytywnie: 8 głosów „za”. 
 

b) 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Rady Miasta 
Sandomierza Nr III/12/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie 
podatku od posiadania psów przedstawił Pan Edward Walas – Skarbnik 
Miasta Sandomierza. 
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Po dyskusji członkowie Komisji BudŜetu i Finansów zaopiniowali 
jednogłośnie pozytywnie – 8 głosów „za” przedmiotowy projekt uchwały. 
 
 
c) 
Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od posiadania psów  
w drodze inkasa. 
W/w projekt uchwały przedstawili: Pan Edward Walas – Skarbnik Miasta 
Sandomierza oraz Pani Monika Hill – Kierownik Referatu Podatków  
i Opłat. 
 
Pan Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały w wersji przedstawionej przez Burmistrza 
Sandomierza. 
Wynik głosowania: 2 głosy „za”, 6 głosów „przeciw”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o dokonanie zmian w przedstawionym projekcie 
uchwały - § 4 punkt 1 - Komisja proponuje, aby brzmiał: 
- Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów  
w wysokości 90 % od kwoty zainkasowanej i wypłaconej w terminie 
określonym w § 3 organowi podatkowemu. 
 PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 6 głosów „za”, 2 głosy 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
Pan Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały wraz z proponowaną zmianą. 
Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
 
d) 
 Pan Edward Walas – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawił 
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków 
finansowych na pokrycie wkładu własnego niezbędnego do realizacji 
przedsięwzięcia pod nazwą „Ruch szansą na zdrowie – otwarte strefy 
rekreacji dziecięcej” – ubiegającego się o dofinansowanie w ramach 
mechanizmu finansowego  Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 Członkowie Komisji po wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
powyŜszy projekt uchwały zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie 7 głosów 
„za”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
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e)  
Komisja zapoznała się z projektem uchwały zmieniający uchwałę  

w sprawie zmian w budŜecie na 2007 rok. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan 
Edward Walas – Skarbnik Miasta Sandomierza. 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały jednogłośnie pozytywnie: 7 głosów „za”. Jedna osoba nie brała 
udziału w głosowaniu. 
 

f) 
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia 
przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz. 
Pani Naczelnik poinformowała członków Komisji, Ŝe w obecnie 
przedstawionym projekcie uchwały w sprawie opłat za świadczenie 
przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz 
zaproponowano wejście w Ŝycie nowych opłat od dnia 1 września 2007 
roku, to jest z początkiem nowego roku szkolnego. W związku z tym 
konieczne jest uchylenie uchwały Rady Miasta z dnia 7 marca 2007 roku  
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych, gdyŜ 
zawierała ona inny termin jej wejścia w Ŝycie. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o uwzględnienie następujących zmian 
w przedstawionym projekcie uchwały: 
 - w § 1 punkt 1 – Ustala się opłatę za świadczenie przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez Miasto Sandomierz w wysokości 100 zł miesięcznie 
za dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Sandomierza, 
- w § 1 punkt 2 – Ustala się 40% ulgę za drugie i następne dziecko za dany 
miesiąc kalendarzowy, 
- w § 2 punkt 1 – W przedszkolach prowadzonych przez Miasto 
Sandomierz, za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci 
rodziców zamieszkałych na terenie innych gmin, ustala się opłatę  
w wysokości 200 zł miesięcznie za dziecko. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 7 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał 
pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały wraz z poprawkami 
Komisji BudŜetu i Finansów.  
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
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g) 
 
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego  -  
z Miastem Tarnobrzeg  w sprawie komunikacji miejskiej przedstawił  
Pan Tomasz Piórkowski – Referent w Wydziale Nadzoru Komunalnego. 
 
 Po dyskusji członkowie Komisji BudŜetu i Finansów zaopiniowali 
jednogłośnie pozytywnie 7 głosów „za” – przedmiotowy projekt uchwały. 
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
h) 
 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zawarcia 
porozumienia  międzygminnego  -  z Gminą Obrazów w sprawie 
komunikacji miejskiej. 
 Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został 
zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie – 7 głosów „za”. Jedna osoba  
nie brała udziału w głosowaniu. 
 
i) 
 
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami  
i Rolnictwa przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych połoŜonych  
   w Sandomierzu obręb LewobrzeŜny, na rzecz właścicieli 
nieruchomości przyległych: 
   - działka nr ewid. 684/2 - na rzecz właścicieli przyległej działki nr 
ewid. 681/1, 
   -działka nr ewid. 425/116 – na rzecz właścicieli przyległej działki nr 
ewid. 425/92, 
 
Komisja po przeanalizowaniu przedstawionego projektu uchwały prosi  
o przygotowanie dwóch odrębnych projektów uchwał. 
 
Komisja wnioskuje o nie wyraŜenie zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej połoŜonej w Sandomierzu obręb LewobrzeŜny, na rzecz 
właścicieli nieruchomości przyległych: 
- działka nr ewid. 425/116 o pow. 0,0019 ha – na rzecz właścicieli 
przyległej działki nr ewid. 425/92. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 3 głosy „za”, 2 głosy 
przeciwne”, 2 głosy „wstrzymujące się”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
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Komisja wnioskuje o wyraŜanie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Sandomierzu obręb LewobrzeŜny, na rzecz właścicieli 
nieruchomości przyległych: 
- działka nr ewid. 684/2 – na rzecz właścicieli przyległej działki nr ewid. 
681/1. 
 PowyŜszy wniosek został przegłosowany jednogłośnie pozytywnie –  
7 głosów „za”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
 
j) 
 
Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu przy ul. 15 –go  
Sierpnia, oznaczonej nr ewid. 730 o pow. 0,4980 ha – na rzecz 
uŜytkownika wieczystego tej nieruchomości wraz z uzasadnieniem, 
wysłuchaniu wyjaśnień Pani Zofii Malec – Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Gruntami i Rolnictwa - zaopiniowała jednogłośnie  
pozytywnie – 6  głosów „za”. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 
 
k) 
 
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 
gruntowych połoŜonych w Sandomierzu, z przeznaczeniem pod 
budowę ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej. 
 Poddany pod głosowanie w/w projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie – 6 głosów „za”. Dwie osoby nie brały udziału  
w głosowaniu. 
 
Ad. 5,6 
Komisja zapoznała się z treścią pisma, w którym Pan Stanisław Masternak 
- Starosta Sandomierski przedstawia propozycję zmiany kategorii dróg 
powiatowych na gminne z jednoczesną prośbą o zajęcie stanowiska. 
 
Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poprosił 
członków Komisji o zapoznanie się z Układem wykonawczym budŜetu 
Gminy Sandomierz na 2007 rok. 
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Ad. 7 
 
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący obrad stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
 
 
 
 
 

         Andrzej Gleń 
                                                                      Przewodniczący  
                                                             Komisji BudŜetu i Finansów 
 
      
                                                                      
 
                                                                
 Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
 
 


