
 

1 

 

Protokół Nr 3/3/2014 

Komisja Budżetu i Finansów 

posiedzenie w dniu 19 grudnia 2014 r. 

 

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

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek 

Pan Zbigniew Rusak 

Ad. 1 

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

posiedzenie. 

Ad. 2 

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

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie wniosków do projektu budżetu miasta na 2015 rok opracowanych przez  

komisje stałe Rady Miasta Sandomierza. 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok  

z wniesionymi poprawkami. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania oświadczenia woli o zamiarze 

wystąpienia Gminy Miejskiej Sandomierz z Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 

Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2014-2026. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy 

miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 

9. Wolne wnioski, sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad. 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag. Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Pan Jacek Dybus poprosił Przewodniczących komisji stałych o wniesienie poprawek do 

projektu uchwały budżetowej. 

Pan Jerzy Żyła – Zastępca Przewodniczącej Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

poinformował, że na posiedzeniu w dniu 17 grudnia br. Komisja wypracowała wniosek  

o zwiększenie o 100 000 zł środków przeznaczonych na Miejską Bibliotekę w Sandomierzu. 

Komisja wskazała źródło tego zwiększenia z dotacji na sport kwalifikowany. Mówca poprosił 

Pana Cezarego Gradzińskiego o podanie paragrafów, które mają być zmienione. 
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Pan Cezary Gradziński powiedział: 
„ZWIEKSZENIE WYDATKÓW o 100.000 zł w Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego, Rozdz.  92116  - Biblioteki. 

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW o 100.000 zł  w Dziale 926-Kultura fizyczna Rozdz. 92695  - 

Pozostała działalność § 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wspieranie finansowe rozwoju sportu na 

terenie miasta Sandomierza (nabór wniosków – sport kwalifikowany)” 

Pan Jacek Dybus zapytał, czy są inne wnioski do projektu budżetu miasta na 2015 rok. 

Innych wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący otworzył dyskusję na temat propozycji złożonej przez Komisję Nauki, 

Oświaty, Kultury i Sportu. Poinformował, że w związku z planowaną reorganizacją Straży 

Miejskiej Burmistrz widzi możliwość zdjęcia 100 000,00 zł z działu 754 – Bezpieczeństwo 

publiczne. 

W dyskusji radni jednomyślnie poparli wniosek Komisji Nauki w części dotyczącej 

dofinansowania Biblioteki. Zwrócono uwagę, że zdjęcie kwoty 100.000,00 zł z dotacji na 

sport kwalifikowany może wpłynąć negatywnie na działalność stowarzyszeń i klubów 

działających w mieście. Zauważono, że zdobywanie środków zewnętrznych - sponsorów jest 

bardzo trudne. 

Obecna na posiedzeniu Pani Katarzyna Zioło – Zastępca Burmistrza Sandomierza 

przedstawiła ogólny zarys nowej polityki finansowania sandomierskiego sportu. Zaznaczyła, 

że nie będzie tzw. „rozdawnictwa”. 

Powiedziała między innymi, że: 

„Do tej pory nie funkcjonował w mieście żaden system motywujący kluby i stowarzyszenia 

mobilizujący do sięgania po środki zewnętrzne, wyznaczania sobie nowych celów oraz 

osiągania coraz lepszych wyników. Przykładem jest dofinansowywanie działalności SKS 

„Wisła”. Klub ma osiągać wyniki, jeżeli nie będą one widoczne, należy zastanowić się nad 

wysokością przyznanej dotacji”. 

Po dyskusji Pan Jacek Dybus zgłosił wniosek o odrzucenie propozycji Komisji Nauki  

w pierwszej części dotyczącej zmniejszenia o 100.000,00 zł środków przeznaczonych na  

sport kwalifikowany. Zawnioskował o zmniejszenie o 100.000,00 zł. Działu 754 – 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75416 – Straż Miejska § 4010 

wynagrodzenie osobowe pracowników. 

Innych wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w wniosek i zapytał, kto jest „za”? 

Głosowano: 8 „za” 0 „przeciw” 1 „wstrzymujący się – wniosek został przyjęty 

Przewodniczący obrad poinformował, że w związku z wynikiem głosowani Komisja Budżetu  

i Finansów zmodyfikowała wniosek Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu, który będzie miał 

następujące brzmienie: 

„ZWIEKSZENIE WYDATKÓW o 100.000 zł -  

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92116 BIBLIOTEKI 

ZMNIEJSZENIE Wydatków o 100.000 zł -  
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Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75416 – Straż 

Miejska § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników” 

Pan Jacek Dybus poprosił o przedstawianie wniosków do projektu budżetu miasta na 2015 

rok. 

W związku z brakiem zgłoszeń Pan Jacek Dybus poprosił o pozytywne zaopiniowanie 

następującego wniosku do projektu budżetu:  

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW o 70.000,00 zł -  

Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdz. 85195 - Pozostała działalność § 4210 – Zakup 

materiałów i wyposażenia. Wyjaśnił, że środki te będą przeznaczone na zakup szczepionek 

dla dzieci. 

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW o 70.000,00 zł -  

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – pozostała 

działalność § 4100 – wynagrodzenia agencyjno prowizyjne.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Jacek Dybus zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 8 „za” 0 „przeciw” 1 „wstrzymujący się – wniosek został przyjęty. 

W związku z brakiem innych zgłoszeń Pan Jacek Dybus zamknął dyskusję i poprosił  

o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 

rok  po stronie dochodowej i wydatkowej z przyjętymi poprawkami. 

Zapytał, kto jest „za”? 

Głosowano: 8 „za” 1 „przeciw” 0 „wstrzymujący się – wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził pozytywne zaopiniowanie projektu 

uchwały budżetowej miasta na 2015 rok. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania oświadczenia woli o zamiarze 

wystąpienia Gminy Miejskiej Sandomierz z Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 

Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Zioło. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowanie w/w projektu 

uchwały. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński wskazując, że projekt uwzględnia uwagi 

zgłoszone przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowanie w/w projektu 

uchwały. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2014 – 2026. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowanie w/w projektu 

uchwały. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Katarzyna Zioło. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowanie w/w projektu 

uchwały. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2015 rok. 
Pani Katarzyna Zioło przedstawiła ogólne założenia programu oraz uzasadnienie do w/w 

projektu uchwały. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowanie w/w projektu 

uchwały. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Radni nie wnieśli uwag i wniosków do protokołu. 
Ad. 10 

Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 

Jacek Dybus 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 
 
 
Protokołowała: Renata Tkacz 
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„Sport jest bardzo ważnym elementem życia a szczególnie ważnym dla prawidłowego 

rozwoju nie tylko fizycznego, ale również kształtowania prawidłowych postaw społecznych  

u dzieci i młodzieży. W tej części działalności publicznej finansowanej z budżetu miasta, 

przyjęły się zasady nie do końca jasne i zrozumiałe dla mieszkańców. Organizacje 

pozarządowe przyzwyczajone przez lata do corocznie przyznawanych dotacji, ze swojej 

strony nie robiły nic – albo niewiele - aby pozyskać środki zewnętrzne. 


