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Protokół nr 41/10/2009 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 29 lipca 2009 rok 
 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 14.00 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 15.10 
  
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów. Obecni - jak załączona lista obecności (Załącznik Nr 1  
do Protokołu). 
 
Ad. 1  

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
otworzył posiedzenie oraz na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 
obrad. 
  
Ad. 2 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
przedstawił następujący porządek obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów. 
4.Opiniowanie projektów uchwał:  
a) w sprawie  wprowadzenia na terenie Miasta Sandomierza programu „Nas troje  
     i więcej”, 
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2009 rok, 
c) w sprawie zmiany uchwały  dotyczącej przekształcenia przedsiębiorstwa  
      komunalnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
      w Sandomierzu, 
d) w sprawie rozwiązania umowy uŜytkowania wieczystego gruntów, 
e)  w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2009 rok. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Wniosek 
Pan Wojciech Czerwiec z uwagi na nieobecność przedstawiciela Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Burmistrza Sandomierza zgłosił wniosek 
o zdjęcie z porządku obrad Komisji punktu 4 c - Opiniowanie projektu uchwały  
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu. 
 PowyŜszy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”,  
0 głosów „przeciwnych”.  
 
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał pod 
głosowanie projekt porządku obrad Komisji. 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów. 
4.Opiniowanie projektów uchwał:  
a) w sprawie  wprowadzenia na terenie Miasta Sandomierza programu „Nas troje  
     i więcej”, 
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2009 rok, 
c) w sprawie rozwiązania umowy uŜytkowania wieczystego gruntów, 
d)  w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2009 rok. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie porządku obrad. 
 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
Ad. 3 

Pan Wojciech Czerwiec zgłosił kandydata na Wiceprzewodniczącego Komisji 
BudŜetu i Finansów – Pana Roberta Sobieraja. 
PowyŜsza kandydatura została przyjęta w głosowaniu jawnym - 4 głosy „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 3 głosy wstrzymujące się”.  

Komisja BudŜetu i Finansów w głosowaniu jawnym wybrała ze swego grona 
Wiceprzewodniczącego Komisji – Pana Roberta Sobieraja. 
 
Ad. 4 
a) 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Sandomierza 
programu „Nas troje i wi ęcej” przedstawiła: Pani Halina Komenda – Dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 
 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie:  7 głosów 
„za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
b) 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budŜetu Miasta na 2009 rok. 
 

 Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień 
udzielił: Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Komisji został 
zaopiniowany pozytywnie (7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”).  
 
c) 

Projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy uŜytkowania wieczystego 
gruntów przedstawiła: Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami  
i Rolnictwa w Sandomierzu. 
 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
- Wymienione w uchwale grunty stanowią własność Gminy Sandomierz. W latach 
   70-tych ub. wieku zostały przekazane w uŜytkowanie wieczyste Sandomierskiej 
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   Spółdzielni Mieszkaniowej na realizację osiedla mieszkaniowego. 
-  Osiedle mieszkaniowe zostało zrealizowane, zaś obecnie infrastruktura osiedlowa 
    wymaga uzupełnienia zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, tj. budowa placu    
    zabaw tzw. „ogródka jordanowskiego”, oraz budowa brakujących miejsc     
    parkingowych w osiedlu.  
- Gmina Sandomierz mogłaby zrealizować te cele na działkach nr 1500/311, 1500/296  
   i 1500/54 połoŜonych pomiędzy Przedszkolem nr 7 a ul. śółkiewskiego 9  
  (plac zabaw) oraz na działce nr 435/66 (parking). Na powyŜsze przedsięwzięcie Gmina   
   moŜe przeznaczyć własne środki finansowe, pod warunkiem realizacji inwestycji  
   na własnym terenie. 
- Odrębną sprawą jest konieczność uregulowania na rzecz Gminy Sandomierz prawa  
   do gruntu pod Przedszkolem nr 7. Grunt ten został oddany Spółdzielni w 1977 roku,  
   a przedszkole zostało wybudowane ze środków Skarbu Państwa - Urzędu Miejskiego  
   w Sandomierzu.  
- Zasadnym więc byłoby zwrócić ten grunt Gminie, poniewaŜ w ogóle    
     nie jest on wykorzystywany przez Spółdzielnię, a jedynie stanowi dla niej przedmiot    
     cięŜaru podatków i opłat. 
 
Komisja uwaŜa, Ŝe naleŜy zabezpieczyć środki w budŜecie na 2010 rok na 
zagospodarowanie działek nr 1500/311, 1500/296 i 1500/54 połoŜonych pomiędzy 
Przedszkolem nr 7 a ul. śółkiewskiego 9 (budowa placu zabaw tzw. „ogródka 
jordanowskiego” oraz budowa boiska wielofunkcyjnego dla młodzieŜy). 
 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie:  7 głosów 
„za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
d)    

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2009 rok. 

  
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie - 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
Ad. 5 
Komisja zapoznała się  z treścią pism, w których: 
  

• Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza pismem znak TI.0057-14/09 
odpowiada na wnioski Radnych z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 czerwca 2009 roku. 

 
• Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza w nawiązaniu do poprzedniego 

pisma dotyczącego wyraŜenia przez Radę Miasta Sandomierza aktualnej opinii  
w sprawie przejęcia przez miasto Sandomierz roli organizatora w stosunku  
do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu od dnia 1 stycznia 2010 r. oraz 
odpowiedzi na drugi akapit punktu Ad. 5 Protokołu Nr 35/7/2009 z posiedzenia 
Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 25 czerwca 2009 r. informuje, 
Ŝe proponuje utrzymanie dotychczas obowiązujących z podpisanej umowy  
z dnia 8 lipca 2007 r. – zasad rocznego finansowania tej waŜnej dla miasta 
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placówki muzealnej: Organizator  (Miasto) – 500.000,00 zł, Współorganizatorzy 
(Powiat i Województwo) – po 250.00,00 zł. 

      W załączeniu do niniejszego pisma, zgodnie z prośbą Komisji, przekazuję:  
      1. Sprawozdanie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu z wykonania zadań oraz     
          planu finansowego za 2008 r., 
      2. Zestawienie i informację Muzeum Okręgowego w Sandomierzu o przebiegu      
           wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2008 roku, 
      3. Sprawozdanie merytoryczne Muzeum Okręgowego w Sandomierzu  
           za I   półrocze 2009 r. 

 
• Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sandomierzu zwraca  

się z prośbą o nieodpłatne przekazanie lub zbycie na własność nieruchomości 
przy ul. śeromskiego „Domek Patkowskiego” za 20 % szacowanej wyceny.  

 
 
Ad. 6 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 

• częste patrole StraŜy Miejskiej  na ul. T. Króla, 
• udzielenie pisemnych wyjaśnień na pytania zawarte w piśmie Klubu Radnych 

Rady Miasta Sandomierza „Kocham Sandomierz” dot. nierównego traktowania 
odbiorców wody przez PGKiM, stosowaniem cen na wodę i ścieki niezgodnie  
z taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków    
obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2009 r. 

           Komisja prosi o pilne  wyjaśnienie: 
           - czy róŜne traktowanie odbiorców miało lub ma miejsce, 
           - jakich firm to dotyczy, 
          - jakie ceny za wodę i ścieki były stosowane, 
         - od kiedy i czy jest to zgodne z obowiązującym prawem. 
 
 
Ad. 7 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
 
 
 

         Wojciech Czerwiec 
                                                                           Przewodniczący Komisji 
                                                                               BudŜetu i Finansów 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


