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Protokół Nr 20/1/2012 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
w dniu 27 stycznia 2012 roku 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  

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 zmian w budżecie miasta na 2012 r. 

(nowe zadanie inwestycyjne). 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r. ( I 

love przedmioty matematyczno-przyrodnicze). 

5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia  

budżetu na 2012 r. 

6. Opiniowanie uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach 

płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia miejsc, w których 

prowadzona jest targowiskowa sprzedaż na terenie Sandomierza. 

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności SORH S.A. w charakterze inkasenta placu 

targowego przy ul. Przemysłowej za 2011 rok. 

9. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2011 rok. 

10. Przyjęcie planu pracy na 2012 r. 

11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

pismo RIO z dnia 13.01.2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego 

w stosunku do uchwały Nr XIV/140/2011 

- pismo Burmistrza Sandomierza – odpowiedź na interpelację w sprawie stanu 

zadłużenia miasta, 

- pismo (Tomasz Lenart Radca Prawny) Pana W. S.*) – wezwanie do usunięcia 

naruszenia polegającego na niezabezpieczeniu w budżecie miasta na 2012 rok 

środków na wykup działki, 

- pismo Pana M. L.*) i J. L.*) – wezwanie do usunięcia naruszenia  prawa w związku z 

podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków 

opadowych, 

- pismo Pana J. S.*) – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w  związku  

z podjęciem uchwały w sprawie utworzenia jednostki   budżetowej – Zakładu 

Komunalnego w Sandomierzu. 

12.  Sprawy różne, Wnioski Komisji 

     13. Zamknięcie obrad. 

Powyższy plan porządku obrad przyjęto jednogłośnie – 8 głosów „za”. 
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Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r. (nowe 

zadanie inwestycyjne). 

Pan Andrzej Gleń udzielił głosu Panu Cezaremu Gradzińskiemu – Skarbnikowi 

Miasta, który przedstawił uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały. 

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na: 

- zwiększenie dochodów związane z otrzymaniem refundacji wydatków w 2010 

roku, 

- zwiększenie wydatków związanych z budową końcowego odcinka ul. Nowej. 

Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest „za” w/w projektem uchwały? 

Głosowano 8 „za”, 1 „wstrzymujący się’, 1 „przeciwny” 

Pan Andrzej Gleń stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r. ( I 

love przedmioty matematyczno-przyrodnicze). 

Po wysłuchaniu uzasadnienia do projektu uchwały Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Pan Cezary Gradziński przedstawił członkom Komisji projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie  uchwalenia  budżetu na 2012 r. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 8 „za”, 1 „wstrzymująca się”, 1 „przeciwny”– opinia pozytywna. 

Ad. 6,7,8 

Pan Andrzej Gleń zaproponował aby punkty dotyczące: 

Opiniowania uchwały w sprawie: 

• wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na 

terenie Sandomierza, 

• w sprawie określenia miejsc, w których prowadzona jest targowiskowa 

sprzedaż na terenie Sandomierza, 

• przyjęcie sprawozdania z działalności SORH S.A. w charakterze inkasenta 

placu targowego przy ul. Przemysłowej za 2011 rok, 

omówić na następnym posiedzeniu Komisji ze względu na obszerność materiału. 

Członkowie Komisji nie wnieśli sprzeciwu. 

Ad. 9,10 

Przewodniczący obrad zapytał czy są uwagi do przedstawionego w materiałach na 

sesję sprawozdania z pracy Komisji za 2011 rok. oraz planu pracy na 2012 r. 

Uwag nie wniesiono. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedstawionych 

dokumentów. Zapytał kto jest za przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji w 2011 

roku? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie planu pracy Komisji na 

2012 rok. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 11 

Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 
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Komisja przyjęła do wiadomości: 

- pismo RIO z dnia 13.01.2012r. w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w 

stosunku do uchwały Nr XIV/140/2011 

- pismo Burmistrza Sandomierza – odpowiedź na interpelację w sprawie stanu 

zadłużenia miasta, 

- pismo (Tomasz Lenart Radca Prawny) Pana W. S.*) – wezwanie  do usunięcia 

naruszenia polegającego na niezabezpieczeniu w budżecie miasta na 2012 r. 

środków na wykup działki, 

Pan Andrzej Gleń poddał propozycję aby pisma: 

Pana M. L.*) i J. L.*) – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w związku z 

podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków 

opadowych, 

Pana J. S.*) – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w  związku z podjęciem 

uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Zakładu Komunalnego w 

Sandomierzu - zostały omówione na najbliższym posiedzeniu Komisji wspólnie z 

Komisją Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

 

Ad. 12 Sprawy różne, Wnioski Komisji. 

 

Pan Wojciech Czerwiec zapytał, „czy w taryfie wodno-ściekowej za 2011 rok była ujęta 

kwota na oczyszczenie wód opadowych?”. Prosi o pisemną odpowiedź w tej sprawie. 

 

Pan Marceli Czerwiński wnioskuje o wszczęcie działań zmierzających do 

uporządkowania zaniedbanych terenów: po byłej  kotłowni La Monta, budynek przy ul.  

Zamkowej,  Spichlerz,  Dworek Patkowskiego. 

 

Pan Maciej Stępień zgłosił uwagi w stosunku do działań Delegatury Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Sandomierzu. 

Członkowie Komisji jednogłośnie poparli powyższe wnioski. 

 

Ad. 13 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

 

      Andrzej Gleń 

           Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
 

 

 

 

Protokołowała: 

Renata Tkacz 

 
*) 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.) 
 
 


