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 Protokół Nr 48/7/2017 

 Komisji Budżetu i Finansów 

 z dnia 20 czerwca 2017 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń– Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów. Obecni, jak w załączonej liście obecności.  

Nieobecna: Mariola Stępień. 

Ad. 1  

Pan Andrzej Gleń stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji. 

Ad. 2  

Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 40/I/2017 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach  

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2016 

rok. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2016 rok. 

5. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 67/I/2017 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach 

dotyczącą opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

6. Sprawy różne, wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie.  

Ad. 3, 4 

Komisja zapoznała się z Uchwałą Nr 40/I/2017 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach  

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2016 rok. 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta – w odniesieniu do uwag RIO w Kielcach 

powiedziała między innymi, że: 

- zaległości generowane są głównie w podatku od nieruchomości od osób prawnych, „mamy 

podatnika, który ma zaległość w podatku od nieruchomości 1 300 000,00 zł. Firma ta 

prowadzi działalność gospodarczą, mamy zabezpieczenie tej należności ustanowioną 

hipoteką. Było już kilka licytacji nie przyniosły one rezultatu, stąd generowanie zaległości. 

Drugi podatnik zalega 70 000,00 zł prowadzi działalność na terenach będących 

współwłasnością miasta. Radcy prawni podjęli już działanie w celu wyjścia  

ze współwłasności. 

Jeden z podatników mający zaległość w wysokości 20 000,00 zł już ją spłacił -  sprawozdanie  

z wykonania budżetu jest sprawozdaniem kasowym ta zaległość na dzień 31.12.2016 r. 

widniała jako zaległość. 
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Mamy również podatnika, któremu wyliczyliśmy domiar z ostatnich 3 lat jest to kwota 

178 000,00 zł. z tym podatnikiem od kilku lat prowadzone są postępowania sadowe i 

ugodowe. 

W związku z uwagą RIO dotycząca opłat za gospodarowanie odpadami wyjaśniam, że wpływy 

z tej opłaty nie mogą pokrywać innych kosztów, źle zakwalifikowaliśmy nasze wpływy, 

potraktowaliśmy je jak wydatek natomiast RIO mówi że jest to dochód. Ta uwaga została 

wprowadzona przy konstruowaniu budżetu na 2017 rok”.  

Pan Andrzej Gleń zapytał, czy są uwagi lub pytania do przedstawionych wyjaśnień i projektu 

uchwały? 

Uwag nie zgłoszono. 

Poprosił o pozytywne zaopiniowanie omawianego projektu uchwały? Zapytał. Kto jest za 

takim wnioskiem? 

Głosowano: 6 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna (jeden radny 

wyszedł z sali przed głosowaniem). 

Ad. 5 

Komisja zapoznała się z Uchwałą Nr 67/I/2017 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach w 

sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Pan Andrzej Gleń otworzył dyskusję. 

Radny Wojciech Czerwiec powiedział między innymi, że „jeśli chodzi o cyfry wszystko w 

wykonaniu budżetu się zgadza, ale budżet to nie tylko cyfry. Rada ma patrzeć na wykonanie 

budżetu pod względem gospodarności”. Stwierdził, że budżet wykonany diametralnie różni 

się od tego, który uchwaliliśmy, dlatego będzie głosował „przeciw”. 

Radna Wiesława Sabat powiedziała, że radni z pełną świadomością głosowali wszystkie 

zmiany w budżecie w ciągu roku, dlatego teraz należy go przyjąć. 

Ad. 6 

Komisja zapoznała się z pismem Radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 5.06.2017 r. w 

sprawie zwiększenia dofinansowania dla Klubu SKS Wisła Sandomierz „za awans do III ligi”. 

W dyskusji radni zauważyli, że: 

-  jest to wniosek do budżetu na 2018 rok, 

-  każda zmiana w budżecie w ciągu roku wiąże się ze wskazaniem źródła finansowania, 

- dofinansowanie stowarzyszeń musi być poprzedzone rozpisaniem konkursu na dane 

zadanie, 

- w mieście jest wiele różnych niewykonanych inwestycji na które brakuje środków. 

Pani Barbara Grębowiec poinformowała, że w chwili obecnej nie ma możliwości 

dofinansowania klubu. 

Pani Barbara Grębowiec podpowiedziała, że do analizy wykonania inwestycji można 

wykorzystać sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017, które będzie gotowe 

pod koniec lipca. 

Komisja zapoznała się z pismem Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu 

znak: N/DF/133/2017 z dnia 25.05.2017 r. – wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 

podatku od nieruchomości w celu zakupu sprzętu dla oddziału neurochirurgii. 
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Radni w dyskusji mówili między innymi; 

- czy gminy powiatu sandomierskiego dofinansowują szpital, 

- czy miasto stać na dofinansowanie w wysokości należnego podatku tj.– 524 000,00 zł 

Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie. 

Przewodniczący obrad zwrócił się do Pani Barbara Grębowiec o przygotowanie na następne 

posiedzenie informacji o wysokości zadłużenia czynszowego w rozbiciu na lata 2015, 2016, 

2017. „Komisja chce się dowiedzieć, czy zadłużenie wzrasta oraz o planowanym umorzeniu 

niektórych zaległości” 

Przewodniczący obrad poinformował, że jedno z posiedzeń komisji będzie poświęcone 

omówieniu wykonania inwestycji. 

Komisja jednogłośnie - w uzgodnieniu z Panem Krzysztofem Kwiecińskim – przyjęła wniosek 

o przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji w 2017 roku. 

 

Ad. 7 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

    Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


