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Protokół Nr 24/5/2020 
Komisja Budżetu i Finansów 

z dnia 26 maja 2020 roku, godz. 13.00, Ratusz 
 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu                 
i Finansów . 
Obecni, jak w załączonych listach obecności. 
Nieobecny: radny Marek Chruściel, 
Radni spóźnieni: Pan Krzysztof Szatan, Pan Sylwester Łatka 
Zaproszeni: 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza, 
Pani Tamara Socha - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych (czyt.: CUW), 
Radny Wojciech Czerwiec. 
 
Ad. 1 

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła zdalne 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 Gminy na 2020 rok.  
4. Sprawy różne. Wnioski komisji.  
5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano - 7 „za”- jednogłośnie.  
 
Ad. 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. 

 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę 

Grębowiec, która powiedziała, że zwiększono kwotę subwencji ogólnej o sumę  242.103,00 zł 
dla Gminy wynikającą z załącznika do pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.1.2020  
z dnia 10 kwietnia 2020 r. zgodnie z którym część oświatowa subwencji wynosi 
15.317.675,00 złotych.   

Pani Barbara Grębowiec szczegółowo przedstawiła wprowadzone zmiany w budżecie 
Gminy polegające m.in. na tym, iż pozostałości pieniędzy, które zostały z wypłaty tzw. 
„trzynastek” - dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zostały przesunięte na wydatki  
w oświacie spowodowane zwiększoną kwotą Funduszu Świadczeń Socjalnych (300 zł na 
pracownika i obsługę, 40 zł na nauczyciela). Aktualnie roczny odpis z tytułu ww. funduszu 
wynosi 3.028 zł – za nauczyciela oraz 1550 zł – za pracownika obsługi oraz pozostałych 
pracowników.  

Pani Barbara Grębowiec poinformowała o kolejnej zmianie spowodowanej 
wystąpieniem z wnioskiem  o zwiększenie pieniędzy na kulturę przez Kierownika Referatu 
Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki – Panią Katarzynę Knap-Sawicką.   

Przewodnicząca komisji zapytała obecnych członków na posiedzeniu, czy są pytania? 
Radny Janusz Poński poprosił o wyjaśnienie przez Panią Skarbnik kwoty w wysokości 

97.000 zł zapisanej w Dz.801 Rozdz.80150 § 4010 Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. 
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Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  § Wynagrodzenia osobowe pracowników. 

Pani Tamara Socha wyjaśniła, że na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17 t.j. z późn. zm.)  
w roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego  
o którym mowa w art.  127 ust. 1 ustawy – Prawo Oświatowe oraz na organizację zadań 
rewalidacyjno – wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 – ustawy Prawo 
oświatowe – jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie 
mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 
samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno- 
wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę 
samorządu terytorialnego w zakresie tych zadań.   

Pani Barbara Grębowiec dodała, że w związku z powyższym, w celu spełnienia 
wymogu ustawowego, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 
realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.  

Radna Ewa Gracz zapytała, czym są spowodowane koszty postępowania sądowego                 
w Miejskim Ośrodku Sportu  i Rekreacji (czyt.: MOSiR) wynikające z zapisu umieszczonego  
w Dz. 926 Rozdział 92601 § 4610. Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty Sportowe § Koszty 
postępowania sądowego i prokuratorskiego. 

Odpowiedzi udzieliła Pani Tamara Socha, wyjaśniając, że podana kwota w wysokości       
4.000 zł jest koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty sądowe wnoszone przy 
dochodzeniu należności jednostki.     

Radny Janusz Poński zapytał, jakich dłużników ma MOSiR i czy w grupie tych 
podmiotów są również stowarzyszenia?  

Pani Tamara Socha powiedziała, że na koniec I kwartału kwota zadłużenia wynosiła 
78.332,03 zł.   

Klub „Wisła Sandomierz” posiada 20.000 zł zadłużenia, z czego część została 
wyegzekwowana przez komornika w wysokości 6.000 zł. Wśród zadłużonych jest także 
stowarzyszenie. Pani Dyrektor CUW-u oznajmiła, że zaległości głównie wynikają  
z wynajmowanych pomieszczeń na hali sportowej lub stadionie.  

Radny kontynuował dopytując, czy nie da się uniknąć tych kosztów?  
Pani Barbara Grębowiec wyjaśniła całą procedurę egzekwowania zadłużenia 

wymieniając, że najpierw jest wysyłane wezwanie przesądowe. Jeżeli dana osoba/ 
stowarzyszenie/podmiot nie podejmuje działań mających na celu rozłożenia zaległości na 
raty, wtedy sprawa trafia bezpośrednio do sądu.  

Na posiedzeniu komisji członkowie zastanawiali się nad opłatą za zajęcie pasa 
drogowego i sposobu jego obliczania.   

Na prośbę Pani Barbary Grębowiec, informatyk Urzędu Miejskiego podłączył 
Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego w celu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób 
odbywa się naliczanie opłaty od ogródków znajdujących się przy lokalach gastronomicznych? 

Radny Wojciech Czerwiec zapytał, czy nie lepiej byłoby zwolnić restauratorów  
z opłaty na trzy miesiące z zajęcia pasa drogowego w trudnym czasie pandemii 
koronawirusa? 

Radna Mariola Stępień zapytała, z czego wynika pomiar obwodu stolika 
umieszczonego bezpośrednio na płycie obiektu – restauracji? Czy na to pozwala uchwała? 
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Jednocześnie przypomniała, że obecnie opłata za zajęcie ogródka znajdującego się w pasie 
drogowym wynosi 1 zł /m2 . 

Pani Angelika Kędzierska odpowiedziała, że w 2020 r. wpłynęło tylko 10 wniosków za 
zajęcie pasa drogowego (w porównaniu do 2019 r. o 15 wniosków mniej), co przekłada się na 
dochód z tego tytułu. Naczelnik Wydziału NK potwierdziła, że wyliczenie wynikające  
z obostrzeń pandemii koronawirusa będzie polegać na obrysie stolika wraz z krzesłem. Pani 
Kędzierska dodała, że każdy złożony wniosek będzie indywidualnie rozpatrzony, a metraż jest 
podany przez wnioskodawcę.   

Naczelnik NK zapewniła, że w momencie zniesienia obostrzeń będą prowadzone 
kontrole ww. temacie.  
 Radny Wojciech Czerwiec zapytał, czy kiedykolwiek były robione kontrole zajmowania 
pasa drogowego? 

Pani Barbara Grębowiec odpowiedziała, że tak.  
Przewodnicząca komisji Budżetu i Finansów przystąpiła do głosowania w powyższym 

punkcie porządku obrad.   
Głosowanie: 5 „za, 0”przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.  
W głosowaniu wziął udział spóźniony radny Krzysztof Szatan.  
Bez udziału w głosowaniu radnego Sylwestra Łatki. 
 
Ad.4  
Sprawy różne. Wnioski komisji. 
 

Radny Janusz Poński zgłosił problem otwartych szlabanów na parkingu 
zlokalizowanym na ul. Browarnej. Pani Angelika Kędzierska odpowiedziała, że awaria została 
zgłoszona wykonawcy, który ma określony czas na jej naprawę. Ponadto zdecydowano  
o ustawieniu awaryjnego parkomatu obsługującego dwa parkingi oraz rozwieszeniu 
informacji na szlabanach z  adnotacją o obowiązku uiszczenia opłaty.   

Radny kontynuował, prosząc o przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego 
parkomatów na terenie miasta Sandomierza.  
 
Ad. 5 
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:  
Marlena Lasek  
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 


