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Protokół Nr 12/9/2015 

Komisji Budżetu i Finansów 

23 czerwca 2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni radni: 

Marcin Marzec,  

Agnieszka Frańczak-Szczepanek. 

Ad. 1 

Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania 

wieczystego. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację w 2015 roku zadania „Przebudowa drogi powiatowej 

ul. Ożarowska w miejscowości Sandomierz od km 0+000 do km 0+691”. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Sandomierza. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

(wersja II). 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

(wersja II). 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku 

prowadzonym przez Gminę Miejską Sandomierz. 

10. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Sandomierza. 

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu  

i zwierząt środkami komunikacji miejskiej. 

12. Sprawy różne, wnioski komisji. 

13. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
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Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa – użytkownik wieczysty gruntu zajętego pod drogi 

gminne – zwraca się z prośbą o przejęcie tego terenu na rzecz miasta. 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Pan Jacek Dybus zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu 

uchwały? 

Głosowano: 2 „za”, 7 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia negatywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizacje w 2015 roku zadania „Przebudowa drogi powiatowej ul. 

Ożarowska w miejscowości Sandomierz od km 0+000 do km 0+691”. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec – Naczelnik 

Wydziału Finansowego. 

Komisja nie wniosła uwag. Przystąpiono do głosowania. 

Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

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

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały i nie wniosła uwag. 

Wyrażono opinię pozytywną w głosowaniu: 10 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Sandomierza. 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza przedstawił obecnym Panią Beatę 

Pawłowską - kandydatkę na Skarbnika Miasta.  

Pani Beata Pawłowska przedstawiła dotychczasowy przebieg pracy zawodowej. Wyraziła 

nadzieję na dobrą współpracę z Radą Miasta Sandomierza. 

Przewodniczący Komisji poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania 

Pani Beaty Pawłowskiej na stanowisko skarbnika miasta Sandomierza, zapytał, kto jest „za”? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok (wersja II). 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawili: 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza 

Pani Barbara Grębowiec – Naczelnik Wydziału Finansowego 

Pani Aneta Przyłucka – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 

Pan Grzegorz Cież – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego. 

Pani Barbara Grębowiec poinformowała, że wersja pierwsza tego projektu – z materiałów na 

sesję – jest uzupełniona o pozycję dotyczącą kwoty 36.000,00 zł przeznaczonej na 

dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji. 

W dyskusji zwrócono uwagę na zakres robót remontowych planowanych do zrealizowania na 

stadionie oraz odpowiedzialności inspektorów nadzoru odbierających budowę tego obiektu, 
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Rozważano wysokość wydatku związanego z budową i lokalizacją placu zabaw przy  

ul. Schinzla.  

Pan Jacek Dybus poprosił o przegłosowanie kolejnych paragrafów projektu uchwały. 

§ 1 Zmniejszenie wydatków budżetowych 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 432 000,00 zł. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 18 000,00 zł. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 2820 o kwotę 10 000,00 zł. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6060 o kwotę 36 000,00 zł. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Zwiększenie wydatków budżetowych  

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 210 000,00 zł. 

Głosowano: 3 „za”, 6 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” .  

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 160 000,00 zł. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 62 000,00 zł. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 6060 o kwotę 18 000,00 zł. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 5 000,00 zł. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 5 000,00 zł. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Dz. 754 Rozdz. 75404 § 6170 o kwotę 36 000,00 zł. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Pani Mariola Stępień poprosiła radnych o „nie wyrzucanie pozycji związanej z budową placu 

zabaw”. Wskazała, że na tym dużym nowym osiedlu, plac zabaw jest inwestycją konieczną do 

zrealizowania jak najszybciej. 

Radny Andrzej Gleń poparł powyższą prośbę. 

Pan Jacek Dybus zaznaczył, że teren przewidziany pod plac zabaw „jest uzbrojony i zbyt 

cenny inwestycyjnie” Przedstawił  mapę – plan zagospodarowania osiedla przy szpitalu  

z której wynika, że plac zabaw powinien być wybudowany w innym miejscu. 

Radny Andrzej Anwajler powiedział, że na teren osiedla należy patrzeć kompleksowo. 

Osiedle potrzebuje sklepów a miasto potrzebuje mieszkań. 

Radny Robert Kurosz powiedział, że „jest już zezwolenie na budowę tego placu oraz boiska”. 

Mieszkańcy czekają na te inwestycje. Wyraził zdziwienie, ponieważ w poprzedniej kadencji 

radni byli za budową tego placu. 

Radny Andrzej Lebida podkreślił, że nikt takiego terenu uzbrojonego nie zagospodarowuje na 

plac zabaw, można go wykorzystać np. pod pawilon handlowy. 



 

4 

 

Pan Jacek Dybus zaznaczył, że „głosujemy pieniądze, a nie sprawę miejsca placu zabaw”. 

Należy go wybudować, ale w miejscu pierwotnie przewidzianym. 

Radny Andrzej Gleń zawnioskował o zamknięcie dyskusji. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Pan Jacek Dybus ogłosił 5 minut przerwy. 

Wznowienie obrad 

Przewodniczący Komisji  powiedział, że w związku z przebiegiem dyskusji na temat 

zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 210 000,00 zł – budowa osiedlowego placu 

zabaw przy ul. Schinzla – należy dokonać reasumpcji głosowania Działu  900 Rozdz. 90095 § 

6050 o kwotę 210 000,00 zł 

Zapytał, kto jest za wprowadzeniem tej zmiany w budżecie pod warunkiem zmiany lokalizacji 

placu zabaw? 

Głosowano: 9 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

Pan Jacek Dybus poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, zapytał kto jest „za” 

takim wnioskiem? 

Głosowano: 9 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Ad.  8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok (wersja II). 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przystąpiono do głosowania. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej do przedmiotowego 

projektu uchwały? 

Głosowano: 9 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku 

prowadzonym przez Gminę Miejską Sandomierz. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha – dyrektor Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

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

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Sandomierza. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału 

Nadzoru Komunalnego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 
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Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt 

środkami komunikacji miejskiej. 

Komisja wysłuchała informacji na temat wprowadzonych zmian w uchwale pierwotnej, które 

przedstawił Pan Zenon Smuniewski. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej do przedmiotowego 

projektu uchwały? 

Ad. 11, 12 

Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

      Jacek Dybus 

    Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


