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Protokół nr 30/14/2008 
                                z posiedzenia Komisji Bud Ŝetu i Finansów  
                                            w dniu 12 listopada 2008 rok  
 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 16.00 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 18,00 
  
 
 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 
Przyjęty porządek obrad ( 8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) wprowadzenia dopłat do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na środki  
     lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Sandomierza, 
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2009 r., 
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 01.01.2009 r., 
d) obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego, 
e) zmian w budŜecie miasta na 2008 rok. 
f) zmian w budŜecie miasta na 2008 rok. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
 
Ad. 3 
a) 

Komisja odłoŜyła opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia 
dopłat do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na środki lokalnego transportu 
zbiorowego na terenie miasta Sandomierza na następne posiedzenie Komisji BudŜetu 
i Finansów (8 głosów „za”, 0  głosów „przeciwnych”, 0  głosów „wstrzymujących się”). 
 
b)  

Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2009 r., wraz z uzasadnieniem 
i wysłuchaniu wyjaśnień Pani Moniki Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat 
zaopiniowała pozytywnie – 8  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. 
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c) 
Pani Monika Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat przedstawiła 

uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych od 01.01.2009 rok. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie – 8 głosów  „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”.  
 
d) 

Projekt uchwały w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów 
wymiaru podatku rolnego przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Monika Hill – 
Kierownik Referatu Podatków i Opłat. 
 
Komisja wnioskuje o obniŜenie ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego 
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  
17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2008 r. z kwoty 55,80 zł za 1dt. do kwoty 47,25 za 1 dt.  
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”  
0 głosów „przeciwnych”.  
 
W związku z powyŜszym wnioskiem Komisja proponuje aby § 1 przedmiotowego 
projektu uchwały brzmiał: 
ObniŜa się cenę skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w 
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. 
w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. 
z dnia 27 października 2008 r. Nr 81 poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1dt. do kwoty 47,25 
za 1 dt.  
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały wraz poprawką został 
zaopiniowany pozytywnie – 8  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”.  
 
e) 

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

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 8  głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
f) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok wraz  
z uzasadnieniem przedstawiła Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 8  głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
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Ad. 4 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Mieszkańcy Sandomierza wnioskują o obniŜenie pensji Panu Burmistrzowi 
Jerzemu Borowskiemu. 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismo znak EKiS.0717-

356/2008 dot. przedłuŜającej się procedury powołania samorządowej instytucji 
kultury pod nazwą: Sandomierskie Centrum Kultury. Pan Burmistrz zaznacza, 
Ŝe termin powołania Sandomierskiego Centrum Kultury jest uzaleŜniony  
od decyzji Rady Miasta Sandomierza.  

       W związku z powyŜszym prosi o rzeczowe podejście do tego waŜnego dla    
        naszego miasta zagadnienia, a takŜe podjęcia rzeczywistego dialogu, który   
        pozwoli wreszcie powołać w Sandomierzu samorządową instytucję kultury. 
 
• Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu zwraca  

się z prośbą o uwzględnienie w planie budŜetu roku 2009 dofinansowanie 
Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu kwotą 70 
tys. zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratownictwa wodnego. 
 

Komisja opiniuje pozytywnie powyŜszą prośbę i wnioskuje o uwzględnienie w planie  
budŜetu roku 2009 dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej 
w Sandomierzu kwotą 70 tys. zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratownictwa 
wodnego. 
 

• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismo znak EKiS.0714-4/2008 
przekazuje kserokopie pisma – wraz z załącznikami – w sprawie 
współfinansowania przez samorządowy miast i gmin papieskich Centrum  
Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie. Jednocześnie Pan Burmistrz prosi 
komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza o opinie w przedmiotowej 
sprawie. 

Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w planie  budŜetu roku 2009 kwoty 25 tys. zł  
z przeznaczeniem na budowę Centrum Jana Pawła II. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 6  głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,  
0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
 
Ad. 5 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
- rozwaŜenie moŜliwości zwolnienia dzieci z opłaty za korzystanie z basenu w czasie 
lekcji z wychowania fizycznego,cv 
- zakup nowych pojemników do segregacji śmieci na terenie Sandomierza, 
- interwencje w sprawie porządków na ul. Koseły, 
- rozwaŜenie moŜliwości dostosowania terenu na którym jest projektowany parking  
  przy ul. Króla 6 i 8 do tymczasowego parkowania. 
 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 8  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”.  
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Komisja pyta: 
- kto zatwierdził projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej  
  Nr 4 w Sandomierzu bez oświetlenia? 
- o termin zakończenia budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej  
  Nr 4 w Sandomierzu? 
- dlaczego StraŜ Miejska nie reaguje na samochody cięŜarowe, które wyjeŜdŜają z placu 
budowy Stadionu sportowego i brudzą nawierzchnie ul. Koseły? 
 
 
Ad. 6 

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 
 


