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Protokół Nr 10/8/2011 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 19 maja 2011 roku 
 
Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu  
i Finansów. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1 
Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 
posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty 

adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości gruntowej. 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację w 2011 roku zadania: utrzymanie bieŜącej działalności 
BWA. 

6.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok 
(ZEAS) 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok 
8. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 

miasta na 2011 rok. 
9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia aportu do spółki z o.o. 
10. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/64/2007 z dnia 25 

kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia określenia opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 
na terenie Sandomierza. 

11. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/38/2007 z dnia 31 
stycznia 2007 roku w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek 
opłaty targowej.  

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia  Gminy Sandomierz do 
projektu partnerskiego pod nazwą „Genius Loci - Współpraca silnych markowych 
destynacji turystycznych Polski Wschodniej” 

13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2010 rok 
14. Zapoznanie się z uchwałą RIO z dnia 29 kwietnia 2011 roku Nr 53/2011 
15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2010 roku programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi (…) 
16. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 
 - pismo właścicieli działek przy ul. Stara Prochownia w sprawie budowy      
kanalizacji. 
 - pismo Misjonarzy Oblatów Klasztor na Świętym KrzyŜu w sprawie odbudowy     
wieŜy. 
17. Wnioski Komisji. 
18. Zamknięcie obrad. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
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Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
 Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiany 
nieruchomości Gruntowych i poprosił o uzasadnienie Panią Barbarę Rajkowską – Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. Po wysłuchaniu informacji Komisja nie wniosła 
uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
gruntowych. 
 
Ad. 4 
 Pan Andrzej Gleń poprosił Panią Barbarę Rajkowska o przedstawienie uzasadnienia 
do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu 
podziału nieruchomości gruntowej. Mówczyni poinformowała o konieczności zmiany 
dotychczasowej uchwały w związku z „ustawową zmianą podstawy prawnej” 
Przewodniczący obrad zapytał obecnych o uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
W dyskusji radni zakwestionowali wysokość stawki adiacenckiej. 
Pan Marek Chruściel postawił wniosek o pozostawienie dotychczasowej wysokości opłaty 
adiacenckiej. 
Pan Jacek Dybus postawił wniosek o wprowadzenie poprawki do przedmiotowego projektu 
uchwały i zmniejszenie stawki opłaty adiacenckiej do wysokości 1% 
Pan Andrzej Gleń poddał pod głosowanie wniosek Pana Jacka Dybusa i zapytał kto jest za 
wprowadzeniem poprawki w § 1 czyli wprowadzeniem opłaty adiacenckiej w wysokości 1% 
Głosowano: 7 „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymuj ących się”. 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów wnosi poprawkę do 
omawianego projektu uchwały w brzmieniu: § 1 „Ustala się stawkę procentową opłaty 
adiacenckiej w wysokości 1% wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału”  
W związku z wynikiem głosowania Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe głosowanie wniosku 
postawionego przez Radnego Marka Chruściela jest bezprzedmiotowe 
Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia 
stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości  z poprawką w 
brzmieniu: „Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 1% wzrostu 
wartości nieruchomości w wyniku podziału”. 
Głosowano: 7 „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymuj ących się”. 
 
Ad. 5 
Pan Andrzej Gleń poprosił o uwagi do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2011 roku zadania: utrzymanie 
bieŜącej działalności BWA. 
Wobec braku wniosków poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 
uchwały 
Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 6 
Przewodniczący obrad poinformował o przystąpieniu do opiniowania projektu uchwały w 
sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. Po analizie uzasadnienia radni nie wnieśli 
uwag.  
Pan Andrzej Gleń poprosił o głosowanie „za” przyjęciem treści przedmiotowego projektu 
uchwały. 
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Głosowano: 11 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”. 
 
Ad. 7 
Komisja przystąpiła do analizy projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 
rok. Wyjaśnień udzielił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 
Wobec braku zastrzeŜeń Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad 8 
 Pan Cezary Gradziński poinformował, Ŝe w związku ze zmianami proponowanymi  
w poprzednim projekcie uchwały naleŜy wprowadzić zmiany w uchwale budŜetowej. 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok. 
Głosowano: 11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (jedna osoba nie brała udziału 
w głosowaniu). 
 
Ad. 9 
 Pan Andrzej Gleń przedstawił  projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu do spółki 
z o.o. i poprosił Pana Cezarego Gradzińskiego o przedstawienie uzasadnienia. 
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie 
omawianego projektu uchwały 
Głosowano: 10 „za”, 0”przeciwnych”, 2 „wstrzymujące się” 
 
Ad. 10 
 Pan Andrzej Gleń poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Jarosława Szczerowodę o 
przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/64/2007 z 
dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia określenia opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na 
terenie Sandomierza. 
Członkowie komisji nie wnieśli uwag do omawianego projektu uchwały, w związku z tym 
Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu. 
Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 11 
 Komisja przystąpiła do analizy treści projektu uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek opłaty targowej. Pan Jarosław Szczerowoda przedstawił tabelę 
obowiązujących stawek opłat targowych zaznaczając, Ŝe proponowana zmiana uchwały Nr 
IV/38/2007 polega na wprowadzeniu opłaty na Rynku Starego Miasta. 
Wobec braku zastrzeŜeń Pan Andrzej Gleń poprosił o wyraŜenie pozytywnej opinii do 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/38/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku w 
sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej.  
Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 12 
 Pan Andrzej Gleń poinformował o przystąpieniu do analizy projektu uchwały w 
sprawie przystąpienia  Gminy Sandomierz do projektu partnerskiego pod nazwą „Genius Loci 
- Współpraca silnych markowych destynacji turystycznych Polski Wschodniej”. 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedmiotowego projektu. 
Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie. 
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Ad. 13 
 Pan Andrzej Gleń poinformował, Ŝe do Komisji BudŜetu i Finansów wpłynęło  
sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok. 
Komisja w głosowaniu przyjęła treść sprawozdania. 
Głosowano: 11 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”. 
 
Ad. 14 
Pan Andrzej Gleń zapoznał członków Komisji z uchwałą RIO z dnia 29 kwietnia 2011 roku 
Nr 53/2011. 
Komisja przyjęła treść pisma w głosowaniu. 
Głosowano: 11 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”. 
 
Ad. 15 
 Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji w 2010 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 poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
Podczas dyskusji członkowie komisji zastanawiali się nad moŜliwościami finansowania 
działalności sportowej w związku z nową ustawą o sporcie. 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie. 
 
Ad. 16 
Pan Andrzej Gleń zapoznał obecnych z pismem właścicieli działek przy ul. Stara Prochownia 
w którym mieszkańcy proszą o budowę sieci wodno - kanalizacyjnej. Członkowie Komisji 
stwierdzili, Ŝe naleŜy wspierać inicjatywę mieszkańców tego terenu. 
Komisja przyjęła do wiadomości treść pisma Misjonarzy Oblatów Klasztor na Świętym 
KrzyŜu w sprawie odbudowy wieŜy. 
 
Ad. 17 
WNIOSKI: 
 Komisja BudŜetu i Finansów zaprosi na jedno z posiedzeń przedstawicieli organizacji 
dotowanych z budŜetu miasta, celem zapoznania się z ich działalnością i sposobem 
wydatkowania przyznanych środków. 
Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie. 
 Komisja wnosi o zabezpieczenie w 2012 roku środków finansowych i wszczęcie 
procedury zmierzającej do wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji terenu ul. Stara 
Prochownia. 
Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 18 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji budŜetu i Finansów stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 

      Andrzej Gleń 
    Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 

 
 
 

Protokołowała: 
Renata Tkacz 
 


