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Protokół Nr 17/15/2011Protokół Nr 17/15/2011Protokół Nr 17/15/2011Protokół Nr 17/15/2011    
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansówz posiedzenia Komisji Budżetu i Finansówz posiedzenia Komisji Budżetu i Finansówz posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów    

w dniu 29 listopada 2011w dniu 29 listopada 2011w dniu 29 listopada 2011w dniu 29 listopada 2011    r.r.r.r.    
    

    Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  
i Finansów 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 1     
 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad 
i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2Ad. 2Ad. 2Ad. 2    
Pan Andrzej Gleń przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie informacji o środkach finansowych przeznaczonych na promocję 

Sandomierza w sezonie turystycznym ‘2011. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2003 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad 
sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy 
Sandomierz oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 
7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie 

dotacji dla spółek wodnych, działających na terenie gminy Sandomierz (…) 
8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012. 
9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości od 1 stycznia 2012r. 
10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od 

środków transportowych od 1 stycznia 2012r. 
11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy 

informacji i deklaracji podatkowych. 
12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta 

Sandomierza opłaty od posiadania psów od 01 stycznia 2012 roku. 
13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r. 
14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r. 
15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki 

budżetowej – Zakładu Komunalnego w Sandomierzu. 
16. Opiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Miasta 

Sandomierza     z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia stawki 
opłaty za korzystanie przez przewoźników i operatorów z przystanków 
komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca 
znajdujących się na terenie gminy miejskiej Sandomierz. 

17. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Systemu Informacji Miejskiej dla 
miasta Sandomierza. 

18. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz. 
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19. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r. 
(dodatkowy). 

20.  Analiza projektu budżetu miasta na 2012 r. w dziale 750 - Administracja 
publiczna. 

21. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012r. 
22. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2012-2023. 
23. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji Budżetu i Finansów: 

• W. S.*) – prośba o zabezpieczenie w budżecie miasta środków na wykup 
działki nr ew. 159/20, 

• Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego – informacja o dotacji dla 
Parafii p.w. Nawrócenia św. Pawła, 

• Misjonarze Oblaci – Klasztor Św. Krzyż – prośba o wsparcie finansowe, 
• LKS Sandomierz – prośba o zweryfikowanie zasadności dalszego 

zmniejszania dotacji finansowych na działalność Klubu, 
• Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu – prośba o sfinansowanie w 

całości nowego systemu monitorowania miasta, 
• EZGDK – informacja o zwiększeniu stawek opłat za wywóz nieczystości. 

24. Wnioski Komisji. 
25. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad. 
Ad. 3 
Przyjęcie informacji o środkach finansowych przeznaczonych na promocję 
Sandomierza.  w sezonie turystycznym ‘2011. 
Pan Andrzej Gleń przedstawił pismo Burmistrza Sandomierza z dnia 22.11.2011 r. 
zawierające dane o środkach finansowych przeznaczonych na promocje miasta w 
2011r. 
Członkowie Komisji w głosowaniu 8 „za”, 0 „przeciwnych, 1 „wstrzymujący się” 
wyrazili opinię pozytywną. 
Ad. 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. 
Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
przedstawiła uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii do w/w projektu. 
Głosowano: 9 „za” - jednogłośnie – opinia pozytywna 
Ad. 5 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali 
mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 
Pani Barbara Rajkowska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Komisja nie 
wniosła uwag. 
Głosowano: 9 „za” - jednogłośnie – opinia pozytywna 
Ad. 6 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 
Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
przedstawiła uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały. 
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Pan Jacek Dybus złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad XIII sesji tego punktu 
ponieważ uzasadnione jest przeanalizowanie możliwości sprzedaży terenu przyległego 
do przedmiotowej działki. 
Pan Andrzej Gleń zapytał kto z radnych jest za tym wnioskiem? 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 
Przewodniczący obrad poinformował, że przedstawi stanowisko Komisji Budżetu i 
Finansów na sesji Rady Miasta. 
Ad. 7 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla 
spółek wodnych, działających na terenie gminy Sandomierz, sposobu jej rozliczania 
oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań. 
Pani Barbara Rajkowska przedstawiła informacje dotyczącą  przedmiotowego projektu 
uchwały. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. 
Głosowano: 9 „za” - jednogłośnie – opinia pozytywna 
Ad.8 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012. 
Pani Barbara Grębowiec – Naczelnik wydziału Finansowego przedstawiła uzasadnienie 
do projektu uchwały. Pan Andrzej Gleń poprosił o głosowanie „za” przyjęciem treści 
w/w projektu. 
Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciwnych, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna 
Ad. 9 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości od 1 stycznia 2012 r. 
Pani Barbara Grębowiec  przedstawiła uzasadnienie do przedmiotowego projektu 
uchwały. 
Pan Wojciech Czerwiec złożył wniosek o zmianę zapisu w § 1 pkt 1 a  
§ 1 pkt 1 a brzmi : „za wyjątkiem gruntów związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej w zakresie świadczenia usług campingowych – 0,03 od 1 m² 
powierzchni”  
Pan Wojciech Czerwiec proponuje kwotę – 0,25zł. 
Głosowano: 1 „za”, 8 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Komisja nie przyjęła powyższego wniosku. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie  projektu uchwały 
przedstawionego w materiałach na sesję. 
Głosowano: 8 „za”, 1 „przeciwnych, 0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
Ad.  10 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków 
transportowych od 1 stycznia 2012r. 
Pani Barbara Grębowiec – Naczelnik wydziału Finansowego przedstawiła uzasadnienie 
do projektu uchwały. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciwnych, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna 
Ad. 11 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i 
deklaracji podatkowych. 
Pani Barbara Grębowiec udzieliła wyjaśnień do omawianego  projektu uchwały. 



 4 

Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 12 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta 
Sandomierza opłaty od posiadania psów od 01 stycznia 2012 roku. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 13 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r. 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta udzielił informacji na temat projektu 
uchwały. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 14 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r. 
Pan Cezary Gradziński udzielił informacji na temat projektu uchwały. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 15 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – 
Zakładu Komunalnego w Sandomierzu. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 16 
Opiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za 
korzystanie przez przewoźników i operatorów z przystanków komunikacyjnych 
usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca znajdujących się na terenie gminy 
miejskiej Sandomierz. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Tomasz Piórkowski – inspektor w Wydziale Nadzoru 
Komunalnego. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 17 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Systemu Informacji Miejskiej dla miasta 
Sandomierza. 
Komisja zapoznała się z oryginałem dokumentu i nie zgłosiła uwag. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 18 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 
rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz. 
W związku z obszernym uzasadnieniem do projektu komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 19 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r. 
(dodatkowy). 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 20, 21 
 Analiza projektu budżetu miasta na 2012 r. w dziale 750 - Administracja publiczna. 
Informacji o projekcie uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński. 
Pan Andrzej Gleń otworzył dyskusję i poprosił radnych o wniesienie uwag do części – 
- dochody – uwag nie zgłoszono. 
Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciwnych, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
- wydatki – uwag nie zgłoszono. 
Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciwnych, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
W związku z wynikiem głosowania Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r. w dziale 
750. 
Głosowano: 8 „za” – opinia pozytywna (jeden radny nie brał udziału w głosowaniu). 
Ad. 22 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2012-2023. 
W związku z brakiem uwag Pan Andrzej Gleń poprosił o głosowanie „za” przyjęciem 
w/w projektu uchwały. 
Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciwnych, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
Ad. 23 
Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z treścią pism: 

W. S. – prośba o zabezpieczenie w budżecie miasta środków na wykup działki nr 
ew. 159/20, 
Urząd Marszałkowski Woj.. Świętokrzyskiego – informacja o dotacji dla Parafii p.w. 
Nawrócenia św. Pawła, 
Misjonarze Oblaci – Klasztor Św. Krzyż – prośba o wsparcie finansowe, 
LKS Sandomierz – prośba o zweryfikowanie zasadności dalszego zmniejszania 
dotacji finansowych na działalność Klubu, 
Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu – prośba o sfinansowanie w całości 
nowego systemu monitorowania miasta, 
EZGDK – informacja o zwiększeniu stawki opłat za wywóz nieczystości. 

Ad. 24,25 
    Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
      Andrzej Gleń 
   Przewodniczący  Komisji Budżetu i Finansów  
    
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz    
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*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 ze 
zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
    


