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Protokół Nr 19/17/2019 

Komisja Budżetu i Finansów 
z dnia 16 grudnia 2019 roku, godz. 10.00 

 
Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu  

i Finansów. 
 

Obecni, jak w załączonych listach obecności. 
Nieobecny: radny Krzysztof Szatan 
 
Zaproszeni: 
Barbara Grębowiec – Skarbnik 
Krzysztof Kwieciński – Naczelni Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego 
Jacek Dybus – radny 
Kazimiera Bednarska - radna 
 
Obecni Mieszkańcy Sandomierza: 
Z.W.*) 
 
Ad. 1 
 

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.  
 
Ad. 2 
 
Przyjęcie porządku obrad. 
  
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła porządek obrad: 
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2019-2038.  

5. Sprawy różne, wnioski komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

 

Głosowano: 9 „za”- jednogłośnie. 
Porządek obrad komisji został przyjęty.  
 
Ad. 3 
 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.  

 

Pani Skarbnik wyczerpująco omówiła zmiany w budżecie miasta na 2019 r.: 

 

1.  Zmiana planu dochodów i wydatków w dziale 700, rozdział 70095: 

- zwiększenie dochodów w paragrafie 0950; 

- zmniejszenie dochodów w paragrafie 6257 oraz 6259; 
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- zmniejszenie wydatków w paragrafie 6057 oraz 6059; 

- zwiększenie wydatków w paragrafie 6059. 

 

2. Zmiana planu dochodów i wydatków w dziale 801, rozdział 80104: 

- zmniejszenie dochodów w paragrafie 6257; 

- zmniejszenie wydatków  w paragrafie 6057; 

- zwiększenie dochodów w paragrafie 2057; 

- zwiększenie wydatków w paragrafie 6059 oraz 4307. 

 

3.Zmiana planu wydatków  w dziale 600: 

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 60016 oraz 60078; 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 60016. 

 

4. Zmiana planu dochodów w dziale 756: 

- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75616 oraz 75618; 

- zwiększenie dochodów w rozdziale 75615. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. został zaopiniowany 

pozytywnie.  

„Za” głosowało 8 osób, p. Tomasz Malinowski nie głosował. 

 

Ad. 4 

 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2019-2038.   

 

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”  wydatki majątkowe: 

- w pozycji 1.1.2.1.; 

- w pozycji 1.1.2.12; 

- w pozycji 1.3.2.2. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 

2019-2038 został zaopiniowany pozytywnie. „Za” głosowało 9 osób.  

 

Ad. 5  

Sprawy różne, wnioski komisji. 

 

Radni podjęli dyskusje na temat światłowodów i dopuszczenia operatorów. Zastanawiali się 

również czy jest możliwy montaż podwieszeń. 

Został zgłoszony wniosek o podniesienie opłaty za wejście na Bramę Opatowską oraz 

Podziemną Trasę Turystyczną. Przewodnicząca Komisji zaproponowała skierowanie wniosku do pana 

Burmistrza o przeanalizowanie i zmodyfikowanie powyższych opłat.  

Wszyscy propozycję wniosku przyjęli jednogłośnie „za”.  
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Ad.6  
Zamknięcie obrad. 

 
Pani Mariola Stępień podziękowała  wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji.  

Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji. 
 

 

Mariola Stępień  
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

 
 
 
 
 
 
 
 

Protokołowała:  
Karolina Kępa 
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2019.1429 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.  

 

 

 


