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Protokół Nr 25/6/2012 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

  
wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

w dniu 23 lipca 2012 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów. 

Obecni, jak w załączonych listach obecności.  

Obecnych 10  radnych. 

Ad. 1 
Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie list obecności prawomocność obrad obu 

Komisji i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie  nabycia nieruchomości gruntowych.   
4. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 r.  

5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta na 2012 rok. 

6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz   na lata 2012 – 2023. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia przez miasto Sandomierz  z 
dniem 1 stycznia 2013 roku  roli organizatora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu – 
instytucji kultury prowadzonej wspólnie  ze współorganizatorami – Województwem 
Świętokrzyskim i  Powiatem Sandomierskim. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miasta  
Sandomierza do Konwentu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 

9.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/135/2011 z dnia 
30 lipca 2011 r. Rady Miasta Sandomierza w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz. 

10. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji BudŜetu i Finansów: 
- Radny Andrzej Bolewski - pismo z dnia 29.07.2012 r. w sprawie wykonania 
kolektora burzowego odprowadzającego wody opadowe z rejonu ul. Bosmańskiej i os. 
Vitrum. 
- SBM „Sandomierz” - pismo z dnia 27.06.2012 r. znak: L.dz.725/2012 dotyczące 
konieczności wykonania kolektora burzowego w wale opaskowym Zarzekowice. 
(odpowiedź Wydziału TI.7011.9.16.2012BM  z dnia 06.07.2012r.) 
- Sandomierski Klub sportowy „Wisła” - pismo znak: L.dz. 60/12 z dnia 27.06.2012 r. 
w sprawie dofinansowania działalności. 
- Burmistrz Sandomierza - pismo znak: Or.1710.2.2012 z dnia 27.06.2012 r. 
odpowiedź na zalecenia pokontrolne. 

11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa: 
- Pan Tomasz Lenart Radca Prawny - pismo znak: KRPTL/4/07/2012/Socha z dnia 
04,07,2012 r. dotyczy niezgodności mpzp osiedla „OŜarowska” ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.  
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- GDDKiA  Kielce znak: GDDKiA-O/KI-PS-js-439-58/2012 z dnia 02.07.2012r. – 
Postanowienie  o odmowie uzgodnienia mpzp. „Szpital” Odpowiedź na w/w pismo 
znak: UA.6721.5.6.2012 z dnia 09.07.2012 r. 
- Wojewoda Świętokrzyski Rozstrzygnięcie nadzorcze – stwierdzenie niewaŜności 
uchwały Nr XVIII/137/2012 w sprawi uchwalenia mpzp os. „Nadbrzezie” (znak:  IG-

III.410.37.2012  z dnia 19.07.2012). 
- Pan K. P.*) - pismo z dnia 10.07.2012 r. w sprawie zagospodarowania terenu osiedla 
„Szpital” 

12.  Sprawy róŜne. Wnioski Komisji. 
13.  Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie w/w porządku. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 
Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie  nabycia nieruchomości gruntowych.   
Komisja wysłuchała uzasadnienia, które przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa i nie wniosła uwag. 
Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 4 
Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 r.  
Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 5 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
na 2012 rok. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 6 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Sandomierz   na lata 2012 – 2023. 
(Obecnych 11 radnych) 
Pan Cezary Gradziński przedstawił informację o zmianach w WPF. 
Radni zwrócili uwagę między innymi na: 
- brak koncepcji zagospodarowania Pl. 3-go Maja., 
Przewodniczący obrad poprosił o wyraŜenie pozytywnej opinii do omawianego projektu 
uchwały. 
Głosowano: 10 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” -  opinia pozytywna. 
Ad. 7 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia przez miasto Sandomierz  z dniem 1 
stycznia 2013 roku  roli organizatora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu – instytucji 
kultury prowadzonej wspólnie  ze współorganizatorami – Województwem Świętokrzyskim i  
Powiatem Sandomierskim. 
Uzasadnienie do przedmiotowego projektu przedstawiła Pani Agata Król – Kierownik 
Referatu Kultury, Sportu i Promocji. 
W dyskusji radni przedstawili uwagi: 
- czy miasto występowało do Skarbu Państwa o przejęcie Zamku czy Muzeum, 
-  kto będzie ponosił koszty remontu obiektu, 
-  kto będzie płatnikiem podatku od nieruchomości i czynszu, 
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 - czy budŜet miasta udźwignie cięŜar przejęcia Muzeum, 
- na co przeznaczane są środki które miasto corocznie przekazuje Muzeum - na remonty czy 
na działalność.  
W związku z wieloma wątpliwościami Komisja prosi o przedstawienie na piśmie informacji   
o sposobie wykorzystania środków z budŜetu miasta  przekazanych Muzeum. 
Pan Andrzej Gleń zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały? 
Głosowano: 6 „za”, 3 „wstrzymujące się”, 2 „przeciw” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 8 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miasta  
Sandomierza do Konwentu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o zgłaszanie kandydatur. 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zgłosił 
kandydaturę Pana Janusza Sochackiego. 
Przewodniczący obrad zapytał, czy Pan Janusz Sochacki wyraŜa zgodę na kandydowanie. 
Pan Janusz Sochacki wyraził zgodę. 
Wobec braku innych kandydatur Pan Andrzej Gleń zapytał kto z radnych jest za 
delegowaniem Pana Janusza Sochackiego na przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do 
Konwentu PWSZ w Sandomierzu i pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. (Pan Janusz Sochacki nie brał udziału w głosowaniu) 
Ad. 9 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/135/2011 z dnia 30 lipca 
2011 r. Rady Miasta Sandomierza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 
rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz. 
Wyjaśnień udzieliła Pani Agata Król. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 10 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych. – opinia pozytywna. 
Ad. 10 
Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji BudŜetu i Finansów: 
Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów odczytał pisma  

1. Radnego Andrzeja Bolewskiego pismo z dnia 29.07.2012 r. w sprawie wykonania 
kolektora burzowego odprowadzającego wody opadowe z rejonu ul. Bosmańskiej i os. 
Vitrum. 

2. SBM „Sandomierz” pismo z dnia 27.06.2012 r. znak: L.dz.725/2012 dotyczące 
konieczności wykonania kolektora burzowego w wale opaskowym Zarzekowice. 
(odpowiedź Wydziału TI.7011.9.16.2012BM  z dnia 06.07.2012r.) 

Radni nie wypracowali stanowiska w powyŜszej sprawie.  
Członkowie Komisji byli zgodni co do tego, Ŝe w budŜecie nie moŜe zabraknąć środków na 
zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu spółdzielni i os. Vitrum. JednakŜe w  omawianym 
przypadku budowy kolektora burzowego w wale opaskowym Zarzekowice, konieczny jest 
projekt kompleksowego rozwiązanie problemu odprowadzenia wód z terenu podkarpacia. 
Komisja zapoznała się z treścia pism:  

3. Sandomierski Klub sportowy „Wisła” pismo znak: L.dz. 60/12 z dnia 27.06.2012 r. w 
sprawie dofinansowania działalności. 

4.  Burmistrz Sandomierza pismo znak: Or.1710.2.2012 z dnia 27.06.2012 r. odpowiedź 
na zalecenia pokontrolne. 

Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa: 
Komisja zapoznała się z treścią pism: 
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• Pan Tomasz Lenart Radca Prawny - pismo znak: KRPTL/4/07/2012/Socha z dnia 
04,07,2012 r. dotyczy niezgodności mpzp osiedla „OŜarowska” ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.  
Komisja prosi o udzielenie wyjaśnień w powyŜszej sprawie. 
 

• GDDKiA  Kielce znak: GDDKiA-O/KI-PS-js-439-58/2012 z dnia 02.07.2012r. – 
Postanowienie  o odmowie uzgodnienia mpzp. „Szpital” Odpowiedź na w/w pismo 
znak: UA.6721.5.6.2012 z dnia 09.07.2012 r. 
 

• Wojewoda Świętokrzyski Rozstrzygnięcie nadzorcze – stwierdzenie niewaŜności 
uchwały Nr XVIII/137/2012 w sprawi uchwalenia mpzp os. „Nadbrzezie” (znak:  IG-
III.410.37.2012  z dnia 19.07.2012). 

 
• Pan K. P.*) - pismo z dnia 10.07.2012 r. w sprawie zagospodarowania terenu osiedla 

Szpital. 
 

 
Radni wskazali, Ŝe juŜ w fazie projektowania osiedla naleŜy zaplanować place zabaw   
i inne obiekty towarzyszące. Zagospodarowanie terenu naleŜy do zarządcy, w tym wypadku 
jest to Starosta i Towarzystwo Budownictwa Społecznego.  
Radni złoŜą w tej sprawie wniosek do budŜetu na 2013 r. 

 
Ad. 4,5 
Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
             
 
 

       Andrzej Gleń 
 

     Przewodniczący Komisji BudŜetu 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.) 
 
 


