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Protokół Nr 50/3/2010 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 22 lutego 2010r. 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza. 
Obecni, jak w załączonej liści obecności. 
 
Ad. 1  
 Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, stwierdził na 
podstawie listy obecności prawomocność obrad. 
Ad. 2 
 Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 
1.  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 

A. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach na realizację zadania  
”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777-ul. Lubelska w Sandomierzu”, 

B. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej (ul. 
Klonowa). 

C. w sprawie zasad wydzierŜawiania nieruchomości Gminy Sandomierz, 
D. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia 

prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 
E. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków 
F. w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych, 

G. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat  za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania  
(projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr VII/64/2007 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2007roku) 

H. w sprawie zmian w budŜecie na 2010r. 
I. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2010 r. 

4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 Przewodniczący obrad zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu 3. J - 
opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zabezpieczenie 
prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco” – boisko 
wielofunkcyjne przy Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu. 
 Komisja przyjęła zaproponowaną poprawkę do porządku obrad. 
Głosowano: 6 „za”. 
 
Ad. 3 A  
 Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 
realizację zadania  ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777-ul. Lubelska w 
Sandomierzu”. 
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Głosowano: 6 „za” 
Komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 3 B 
 Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze 
darowizny nieruchomości gruntowej. 
Wyjaśnień w tym temacie udzieliła Pani Zofia Malec Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Gruntami i Rolnictwa. 
Głosowano: 6 „za” 
Komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 3 C 
 Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów otworzył 
dyskusję dotyczącą projektu uchwały w sprawie zasad wydzierŜawiania nieruchomości 
Gminy Sandomierz.  
 Wyjaśnień udzieliła Pani Zofia Malec Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i 
Rolnictwa. 
 Pan Andrzej Gleń zaproponował wprowadzenie poprawki w omawianym projekcie 
uchwały, polegającej na dopisaniu  w § 3 pkt 1 stwierdzenia: „spełniający wymogi prawa 
budowlanego” oraz wykreśleniu w § 3 punktu  2. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawione poprawki. 
Głosowano: 5 „za” 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały sprawie zasad 
wydzierŜawiania nieruchomości Gminy Sandomierz z poprawkami 
Głosowano: 6 „za” 
Komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Ad. 3 D 
 Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów przedstawił 
projekt uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat z tytułu 
przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i 
poprosił Panią Zofię Malec Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
udzielenie informacji w tym temacie.  
 Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
Głosowano: 5 „za” (jeden z członków komisji nie brał udziału w głosowaniu) 
Komisja wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały. 
 
 
 
Ad. 3 E 
 Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. 
 W związku z brakiem wniosków w tym temacie Przewodniczący poddał pod 
głosowanie przedmiotowy projekt uchwały 
Głosowano: 3 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (jeden z członków komisji nie brał 
udziału w głosowaniu). 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
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Ad. 3 F 
 Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i otworzył dyskusję. 
Członkowie Komisji poprosili obecnego na posiedzeniu Kierownika Zakładu Oczyszczania 
Miasta  o uzasadnienie wprowadzonej podwyŜki za odbiór odpadów komunalnych. 
W dyskusji podniesiono równieŜ kwestię rozliczania osób, które nie zawarły umowy na 
wywóz odpadów z Ŝadnym odbiorcą. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
Głosowano: 5 „za” (jeden z członków komisji nie brał udziału w głosowaniu) 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych. 
 

Ad. 3 G 
 Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały w sprawie wprowadzenia oraz 
określenia opłat  za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w 
strefach płatnego parkowania. 
Szczegółowych wyjaśnień udzielił Pan Marek Bronkowski Zastępca Burmistrza Miasta 
Sandomierza. 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
Głosowano: 5 „za” (jeden z członków komisji nie brał udziału w głosowaniu) 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/64/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
25 kwietnia 2007roku w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na 
terenie miasta Sandomierza, zmienionej uchwałą Nr IX/86/2007 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 04 lipca 2007r, Uchwałą Nr XV/133/2007 Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 28 listopada 2007roku, Uchwałą Nr XXXIII/291/2009roku Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 27 maja 2009roku. 
 

 

Ad. 3 H 
 Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
na 2010r. 
Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Cezaremu Gradzińskiemu Skarbnikowi Miasta 
Sandomierza, który przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 
Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt omawianej 
uchwały. 
 Głosowano: 5 „za” (jeden z członków komisji nie brał udziału w głosowaniu) 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 
2010r. 
 
Ad 3 I 
 Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2010 r. 
W związku z brakiem wniosków w tym temacie Przewodniczący obrad poddał pod 
głosowanie przedmiotowy projekt. 
Głosowano: 5 „za” (jeden z członków komisji nie brał udziału w głosowaniu) 
Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała  
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projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na 2010r. 
 
Ad 3 J 
 Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody 
na  zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco” – 
boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Głosowano: 5 „za” (jeden z członków komisji nie brał udziału w głosowaniu) 
Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała  
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgodna zabezpieczenie prawidłowego 
wydatkowania środków w formie weksla „in blanco” – boisko wielofunkcyjne przy 
Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu. 
 
Ad. 4, 5 
Brak wniosków. 
 

Ad 6 
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
      Wojciech Czerwiec 
    Przewodniczący komisji budŜetu i Finansów 
 

 

Protokołowała: 

Renata Tkacz 


