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PROTOKÓŁ NR 7/5/2019 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW 

posiedzenie w dniu 14 maja 2019 roku 

 

 Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu  

i Finansów. 

Komisja Budżetu i Finansów liczy 10 (dziesięciu) członków, wszyscy obecni. 

Ad. 1 

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji. 

Ad. 2 

Przewodnicząca obrad przedstawiła porządek obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. 

4. Sprawy różne, wnioski. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. 

 Pani Mariola Stępień poinformowała, że zgodnie z ustawowymi terminami Burmistrz 

przedłożył Radzie Miasta Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.  

Do sprawozdania dołączone są też dokumenty: 

- Sprawozdanie finansowe z aktualizacją, 

- pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach (Uchwała 

VI Składu Orzekającego Nr 60/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.) 

 Pani Barbara Grębowiec przedstawiła informacje ogólne ze Sprawozdania, powiedziała 

między innymi, że w budżecie mamy większe dochody niż wydatki. Jest to związane z 

planowanym wydatkiem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) dochody z tytułu gospodarowania odpadami są większe niż wydatki na tą budowę.  

Z dochodami  tzw. „śmieciowymi” jest tak, że muszą one być wydatkowane również na 

cele „śmieciowe”.     

 Radny Sylwester Łatka zapytał, czy w związku z wolnymi środkami nie można by 

„zakupić brązowych pojemników na śmieci ponieważ od przyszłego roku będzie to kolor 

wymagany przez jakieś przepisy unijne lub wybudować altany śmietnikowe, których bardzo 

brakuje”. 

 Radny Janusz Poński zasugerował aby te środki zostały wykorzystane w celu 

przeprowadzenia poważnej kampanii edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska w tym 

segregowania odpadów komunalnych. Radny jest zdania że taka akcja powinna być 

prowadzona nie tylko w szkołach ale tez wśród mieszkańców. 

Członkowie komisji jednomyślnie poparli powyższy wniosek. 

 Pani Barbara Grębowiec przedstawiła dane o wydatkach w zakresie oświaty i opieki 

społecznej. 

 Radny Janusz Poński zapytał, „jaka była tendencja wykonania dochodów budżetowych 

w latach ubiegłych?” 
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Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie ma przy sobie takich danych. 

 Radny Janusz Poński zapytał, czy kredyt wzięty na budowę stadionu sportowego został 

spłacony? 

Pani Skarbnik powiedziała między innymi, że inwestycje miejskie są finansowane  

z zaciągniętych obligacji ponieważ jest to najkorzystniejsza forma pozyskania środków  

z zewnątrz.  

 Radny Sylwester Łatka zapytał, „czy Sandomierski Rynek Hurtowy S.A jest nadal  

w likwidacji i czy miasto odzyska swój wkład?” 

Pani Skarbnik powiedziała, że „jest to złożona sprawa, miasto z pewnością jakieś środki 

odzyska ale wartość akcji ciągle spada”.  

 Radny Janusz Poński zapytał, czy toczą się postepowania sądowe w związku  

z działalnością ostatniego prezesa tej spółki? 

Pani Skarbnik odpowiedziała twierdząco.  

 Radny Janusz Poński zwrócił uwagę, że miasto ponosi straty w związku ze złym 

nadzorem inwestorskim zarówno przy powstających inwestycjach jak i remontach. Radny 

podał przykład budynku przy Stadionie sportowym oraz powstającego Przedszkola nr 6. 

 Radny Marek Chruściel podkreślił, że miasto powinno skupić się na ratowaniu tej 

infrastruktury, którą mamy, wiele budynków wymaga już remontu w wielu przypadkach jest 

już za późno. Odkładanie w czasie tych remontów to generowanie kosztów. 

 Radny Krzysztof Szatan powiedział, że rolą radnych jest „powstrzymanie ciągłego 

wzrostu kosztów danej inwestycji. Pierwszym sygnałem będzie odmowa dołożenia pieniędzy  

i nie wyrażenie zgody na propozycję zmiany w budżecie na 2019 rok. Słyszymy wiele 

argumentów za tym żeby wprowadzić daną zmianę, ale można też znaleźć tyle samo 

argumentów na to, żeby ich nie wprowadzać. 

W dalszej dyskusji omówiono temat wydatków związanych z realizacją inwestycji  

w ramach programów „Rewitalizacji „ i „Endogeniczności”. 

 Pani Mariola Stępień zaproponowała aby jedno z posiedzeń poświęcić tej tematyce. 

 Radny Janusz Poński powiedział, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  

i Promocji odbędzie posiedzenie w dniu 27 maja br. o godz. 13.00 i będzie ono poświęcone 

analizie zasadności realizacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Radny podkreślił, że „czas rozpocząć taką rozmowę, ponieważ pomysły sprzed paru lat 

zawarte w w/w programach zdezaktualizowały się. Miasto powinno się rozwijać, ale dochód 

pozostaje na tym samym poziomie. Zapytał „Co się stanie, jeśli na jakiś czas zostanie zamknięty 

plac targowy w związku z planowanym remontem?” Radny zaprosił członków komisji do 

udziału w tym posiedzeniu. 

 Pani Mariola Stępień powiedziała, że zasadne jest, aby obie komisje podyskutowały na 

ten temat i złożyły Burmistrzowi swoje sugestie. 

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodnicząca obrad zawnioskowała o pozytywne zaopiniowanie 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 rok? 

Radni jednomyślnie – przez aklamację  - poparli powyższy wniosek. 

 

 

 

Ad. 4 

Sprawy różne, wnioski. 
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Radni zgłosili: 

- potrzebę ustawienia toalet na „Małym Rynku” w związku z sugestiami osób handlujących 

oraz umożliwienie użytkownikom placu targowego przy ul. Przemysłowej korzystania  

z toalet, 

- opracowanie koncepcji na taras widokowy wraz z remontem ul. Długosza. 

Radni zgłosili w trakcie posiedzenia także:  

- konieczność opracowania programu edukacji ekologicznej (segregowanie śmieci) dla 

mieszkańców miasta, 

- rozważenie wprowadzenia usług nadzoru inwestorskiego nad pracami  budowlanymi przez 

firmę zewnętrzną, 

-  sukcesywne zabezpieczanie środków w celu utrzymania w dobrym stanie technicznym 

miejskich obiektów, w tym stadionu sportowego. Odkładanie w czasie tych prac niepotrzebnie 

generuje koszty i może być odebrane przez społeczeństwo jako brak dbałości o własność 

miasta. 

Pani Mariola Stępień zapewniła, że powyższe uwagi radnych będą przekazane do Burmistrza 

odrębnym pismem. 

Ad. 5 

Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji. 

 

 

    Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

   

 

 

 

 


