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Protokół Nr 35/4/2013 

Komisja Budżetu i Finansów 

dn. 21 maja 2013 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  i Finansów. 

Ad. 1 

Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  Komisji  i 

otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Pan Andrzej Gleń przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie Informacji o działalności gminnych osób prawnych (spółek prawa 

handlowego) oraz  podmiotów, których Miasto jest  fundatorem. 

4. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie sprzedaży  w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości gruntowej . 

5. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Sandomierskiemu na realizację  w 2013 roku zadania: utrzymanie  

bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na 

wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych projektu związanego z 

promocją twórczości artystów Ziemi sandomierskiej „Porównania”. 

7. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie  udzielenia przez miasto 

Sandomierz w 2013 roku pomocy Powiatowi  Sandomierskiemu w postaci 

sfinansowania  kosztów zatrudnienia pracownika nadzorującego porządek na, 

dostępnym dla mieszkańców Sandomierza po zakończeniu zajęć szkolnych, 

boisku wielofunkcyjnym przy I Liceum Ogólnokształcącym Collegium 

Gostomianum w  Sandomierzu. 

8. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 

rok.  

9. Opiniowanie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta na 2013 rok  

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej  Prognozy  

Finansowej  Gminy Sandomierz na lata  2013 – 2026  

11.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 

spółki Sandomierskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o   

12. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia  

oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefach  płatnego parkowania na terenie Sandomierza.   

13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia inkasentów do pobierania  

opłaty od posiadania psów i określenia wynagrodzenia  za inkaso  

14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela 

Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku  

Hurtowego S.A. w Sandomierzu. 

15. . Przyjęcie Sprawozdania z realizacji w 2012 roku Programu współpracy z 

organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o 

wolontariacie. 

16. Sprawy różne, wnioski. 

17. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Pan Wojciech Czerwiec poprosił Przewodniczącego Komisji o udzielenie odpowiedzi na 

wnioski z poprzednich posiedzeń. 

Przewodniczący komisji poprosił o skopiowanie i przekazanie Panu W. Czerwcowi pisma 

znak: SK.0003.1.2013.C.G z dnia 08.04.2013 r. (w/w pismo zawiera informacje o dochodach 

miasta z dzierżawy Bramy Opatowskiej i Trasy Podziemnej). 

Ad. 3 

Przyjęcie Informacji o działalności gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego) oraz  

podmiotów, których Miasto jest  fundatorem. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie informacji w głosowaniu. 

Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej . 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu. 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu. 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację  w 2013 roku zadania: utrzymanie  bieżącej działalności Biura 

Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych 

projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi sandomierskiej „Porównania”. 

Uzasadnienie do projektu przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Komisja nie wniosła uwag.  Pan Andrzej Gleń poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii do w/w 

projektu uchwały. 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie  udzielenia przez  miasto Sandomierz w 2013 roku 

pomocy Powiatowi  Sandomierskiemu w postaci sfinansowania kosztów zatrudnienia 

pracownika nadzorującego porządek na, dostępnym dla mieszkańców Sandomierza po 

zakończeniu zajęć szkolnych, boisku wielofunkcyjnym przy I Liceum Ogólnokształcącym 

Collegium Gostomianum  w  Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu przedstawił Pan Cezary Gradziński. 
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Komisja nie wniosła uwag.  Pan Andrzej Gleń poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii do w/w 

projektu uchwały. 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok. 

Uzasadnienie do projektu przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Komisja nie wniosła uwag.  Pan Andrzej Gleń poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii do w/w 

projektu uchwały. 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

na 2013 rok.  

Uzasadnienie do projektu przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Komisja nie wniosła uwag.  Pan Andrzej Gleń poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii do w/w 

projektu uchwały. 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 

Sandomierz na lata  2013 – 2026. 

 Po wysłuchaniu informacji Pana Cezarego Gradzińskiego, wobec braku uwag 

Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego 

projektu uchwały. 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki 

Sandomierskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o   

Uzasadnienie do projektu przedstawił Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza. 

W dyskusji radni pytali między innymi czy spółka zwróci miastu równowartość aportu oraz z 

jaką datą nastąpi jej likwidacja. 

Pan Andrzej Gleń zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowej uchwały. 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Ad. 12 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w 

strefach  płatnego parkowania na terenie Sandomierza.   

Uzasadnienie do projektu przedstawił Pan Marek Bronkowski. 

W dyskusji radny Wojciech Czerwiec poinformował, że parkometry nie wydają reszty. Taka 

informacja powinna być umieszczona w widocznym miejscu. Pan Marek Bronkowski 

powiedział, że „ta informacja będzie sprawdzona” parkometry usytuowane na terenie miasta 

pochodzą z dwóch firm i są w tej chwili testowane.  

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Ad. 13 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia inkasentów do pobierania opłaty od 

posiadania psów i określenia wynagrodzenia  za inkaso. 

Pan Marek Bronkowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag. Wobec powyższego Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne 

zaopiniowanie projektu. 
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Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Ad. 14 

Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz 

do Rady Nadzorczej Sandomierskiego  Ogrodniczego Rynku  Hurtowego S.A. w Sandomierzu. 

Pan Andrzej Gleń poinformował, że kandydatem z ramienia burmistrza jest Pan Wojciech 

Majcher. Zapytał radnych czy radni akceptują tę kandydaturę. 

Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Ad. 15 

Przyjęcie Sprawozdania z realizacji w 2012 roku Programu współpracy z organizacjami  

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o przyjęcie powyższego dokumentu. 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Ad. 16 

Pan Andrzej Gleń odczytał pismo mieszkańców ul. Burka zawierające protest przeciwko 

usytuowaniu na osiedlu przytuliska dla zwierząt. 

Radny Wojciech Czerwiec zapytał obecnego na posiedzeniu Pana Marka Bronkowskiego: 

- „czy jest wiadomo jaki jest finał malwersacji pieniędzy w klubie „Wisła”, 

- kiedy zostaną wyremontowane ulice Asnyka, Frankowskiego, Reymonta, 

- „co z budową schroniska dla zwierząt”. 

Pan Marek Bronkowski poinformował, że „za 2-3 miesiące będzie gotowe schronisko w 

Bogorii” w związku z tym przytulisko z ul. Wiśniowej będzie zlikwidowane. 

Pan Piotr Majewski zawnioskował o umieszczenie oświetlenia „szczęk” na Pl. 3-go Maja. 

Zaapelował o dokładne oczyszczenie z piachu ul. Maciejowskiego i okolicy basenu krytego. 

Radny Wojciech Czerwiec zawnioskował o wykonanie gruntownego remontu parkingu przy 

szpitalu. Radny Zbigniew Rusak przypomniał, że jest to teren Starosty. 

Wnioski: 

Komisja zwraca się z prośbą do Burmistrza o wystąpienie do Sanepidu z zapytaniem czy jest 

zgodne z prawem przetrzymywanie dużej ilości psów na terenie osiedla mieszkaniowego. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 

Komisja prosi o wystosowanie pisma do Starosty Sandomierskiego z prośbą o  wykonanie 

gruntownego remontu parkingu przy sandomierskim szpitalu. 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciwnych”, 1 „wstrzymujących się” – wniosek przyjęty. 

Ad. 17 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

   Andrzej Gleń  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  

 

 

 
Protokołowała: R. Tkacz 

 


