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            Protokół Nr 47/6/2017 

Komisji Budżetu i Finansów 

z dnia 30 maja 2017 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń– Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów.  

Obecni, jak w załączonej liście obecności.  

Nieobecni: Piotr Chojnacki, Sylwester Łatka. 

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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie apelu o zabezpieczenie środków 

finansowych na budowę drogi S-74 oraz Lwowskiej bis wraz z remontem starego 

mostu na Wiśle w Sandomierzu.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok  

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok  

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok  

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok  

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok  

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok  

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok  

13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok  

14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok  

15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok  

16. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok  

17. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

sandomierskiemu na realizację w 2017 roku zadania: pn. Przebudowa ulicy: Wojska 

Polskiego, Mickiewicza, Różanej i Staromiejskiej w Sandomierzu. 

18. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2017-20129. 

19. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez 

operatora i przewoźników z przystanków (…) 

20. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

21. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 
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Ad. 3   

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie apelu o zabezpieczenie środków finansowych na 

budowę drogi S-74 oraz Lwowskiej bis wraz z remontem starego mostu na Wiśle  

w Sandomierzu.  

Uzasadnienie do treści Apelu przedstawiła Pan Andrzej Gajewski – Sekretarz Miasta. 

W dyskusji zwrócono uwagę: 

-  czy uzasadnienie do projektu uchwały może być traktowane jak apel, 

- dlaczego apel wprowadza się uchwałą – do tej pory Rada podejmowała apele w innej 

formie. 

Radny Piotr Majewski zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu do projektu uchwały znajduje się 

zapis mówiący o tym, że w szczególności zależy nam na budowie drogi S-74. Zapytał, czy 

rzeczywiście tak jest. Radny zawnioskował o usunięcie sformułowania „w szczególności”  

z akapitu pierwszego (linijka 4). 

Pan Andrzej Gleń poddał wniosek pod głosowanie. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie - wniosek został przyjęty. 

Radny Wojciech Czerwiec poprosił o udzielenie informacji „z kim  Burmistrz prowadził 

rozmowy w sprawie budowy drogi S-74 i mostu, ponieważ w § 2 wpisano, że zobowiązuje się  

Przewodniczącego Rady do przekazania apelu Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa”. 

Pan Andrzej Gajewski powiedział, że za chwilę zapyta Burmistrza i udzieli odpowiedzi. 

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji – poprosił radnych o wyrażenie zgody na 

przerwanie dyskusji w tym punkcie do czasu uzyskania informacji na zadane pytanie. 

Radni nie wnieśli sprzeciwu. (ciąg dalszy w punkcie 19). 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie. 

Projekt uchwały dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków w związku z akceptacją projektu 

9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, tytuł projektu: „Razem”. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. (jeden radny nie wziął udziału  

w głosowaniu). 

 

Ad. 5   

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

Pani Barbara Grębowiec przedstawiła uzasadnienie. Środki w wysokości 36 000,00 zł 

pochodzące miedzy innymi z wynagrodzeń w dziale 750 przenosi się w tym samym dziale na 

konieczną informatyzację Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna (jeden radny nie 

wziął udziału w głosowaniu). 
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Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok  

Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie. W związku z tym, że zadanie z Budżetu 

Obywatelskiego „mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego” nie stanowi wydatku 

inwestycyjnego, kwalifikuje się środki przewidziane na ten cel jako zakupy pomocy 

dydaktycznych. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. (jeden radny nie wziął udziału  

w głosowaniu). 

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Skarbnik. 

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego wprowadza się do budżetu dotację celową w wysokości 

16 056,00 zł. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

Pani Skarbnik poinformowała, że powyższą uchwałą wprowadza się do budżetu część 

subwencji oświatowej w wysokości 255 439,00 zł. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w związku z podjętą uchwałą „o opłacie miejscowej” zwiększa się 

dochody w dziale 756 w wysokości 80 000,00 zł. 

W dyskusji dotyczącej sposobu poboru tej opłaty, radni zwrócili uwagę, że „kwitariusze” 

którymi posługują się niektórzy restauratorzy, wymagają podania numeru PESEL, należy 

sprawdzić tą informację. 

Wobec braku innych uwag, Przewodniczący komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie 

projektu uchwały. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 7 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
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Pani Barbara Grębowiec wyjaśniła, że niniejszą uchwałą wprowadza się wolne środki  

w wysokości 3 500 000,00 zł. Jest to nadwyżka wynikająca z wyemitowanych papierów 

wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych celem wykupu obligacji komunalnych. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna (jeden radny nie 

wziął udziału w głosowaniu). 

 

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Pani Barbara Grębowiec powiedziała między innymi, że wolne środki w wysokości 50 000,00 

zł pochodzące z nadwyżki budżetowej przeznacza się na realizację uchwały o udzielaniu 

dotacji dla mieszkańców na wymianę „pieców”. 

Radny Wojciech Czerwiec zapytał, ile wniosków wpłynęło w tej sprawie, „czy można  

to zweryfikować?”. 

Pani Skarbnik powiedziała, że z punktu widzenia wydziału finansowego nie ma takiej 

informacji. 

Przewodniczący obrad powiedział, że Komisja wystąpi z tym zapytaniem do Burmistrza 

Sandomierza. 

Poprosił o pozytywne zaopiniowanie omówionego projektu uchwały. Zapytał, kto jest za? 

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

 

Ad. 12 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

Pani Barbara Grębowiec przedstawiła uzasadnienie. 

Niniejszą uchwałą wprowadza się wolne środki w wysokości 1 991 000,00 zł. Jest to 

nadwyżka wynikająca z wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata  

i wychowanie. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 13 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

Pani Barbara Grębowiec przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

Kwotę 500 000,00 zł przeznacza się na bieżącą działalność Sandomierskiego Centrum 

Kultury, w tym remont dachu budynku „Portu Kultury” przy ul Portowej. 

Szczegółowych informacji udzielił obecny na posiedzeniu Pan Wojciech Dumin – Dyrektor 

Sandomierskiego Centrum Kultury. 
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W dyskusji radni zwrócili uwagę, że funkcjonowanie placówki kultury na terenie dużej 

spółdzielni mieszkaniowej powinno być sponsorowana przez tą spółdzielnię oraz lokalnych 

przedsiębiorców. 

Radny Robert Kurosz złożył wniosek: 

„Dyrektor SCK powinien zwrócić się do Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego  

i lokalnych przedsiębiorców o dofinansowanie remontu „Portu Kultury”. 

Radni jednomyślnie poparli wniosek. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał, kto 

jest za? 

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

 

Ad. 14 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. Kwotę 81 000,00 zł przeznacza 

się na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie zapewnienia mieszkańcom 

lokalnego transportu zbiorowego. 

Pani Barbara Grębowiec wyjaśniła, że w budżecie zarezerwowano na ten cel środki  

w wysokości 1 190 000,00 zł natomiast z kalkulacji przeprowadzonej przez PGKiM wynika,  

że powinna być to kwota 1 271 000,00 zł.  

Radni nie wnieśli uwag. 

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

 

Ad. 15 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

Pani Barbara Grębowiec wyjaśniła, że projekt dotyczy przeniesienia środków w wysokości 

40 000,00 zł  między paragrafami w tym samym dziale 921 ze względu na zmianę sposobu 

realizacji zadania. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

 

Ad. 16 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec - Zwiększa się wydatki w dziale 600  

o kwotę 250 000,00 zł w celu udzielenia powiatowi sandomierskiemu dotacji na przebudowę 

ul. W. Polskiego, Mickiewicza, Różana. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
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Ad. 17 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

sandomierskiemu na realizację w 2017 roku zadania: pn. Przebudowa ulicy: Wojska 

Polskiego, Mickiewicza, Różanej i Staromiejskiej w Sandomierzu. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Szczegółowych wyjaśnień udzielił Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału Techniczno-

Inwestycyjnego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

 

Ad. 18 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2017-20129. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 19 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez 

operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg 

publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Grzegorz Gach – Inspektor w Wydziale 

Nadzoru Komunalnego UM Sandomierz. 

Uchwała wprowadza ograniczenie czasowe poboru opłaty w rejonie dworca w związku  

z likwidacją przystanku autobusowego przy ul. 11-go Listopada. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Pan Andrzej Gleń poprosił Pana Andrzeja Gajewskiego – Sekretarza Miasta - o udzielenie 

odpowiedzi na pytanie radnego Wojciecha Czerwca „z kim  Burmistrz prowadził rozmowy w 

sprawie budowy drogi S-74 i mostu” 

Mówca odczytał treść pisma z dnia 27 kwietnia br. w którym Burmistrz zwraca się do „władz 

wojewódzkich i powiatowych w Kielcach o poparcie dla koncepcji  budowy Lwowskiej bis. 

Powiedział: „Burmistrz  prowadził wiele rozmów w tej sprawie w województwie i powiecie, 

jak również na szczeblu rządowym z Ministrem Morawieckim”. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

apelu o zabezpieczenie środków finansowych na budowę drogi S-74 oraz Lwowskiej bis wraz 

z remontem starego mostu na Wiśle w Sandomierzu. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „przeciw” – opinia pozytywna. 
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Ad. 20 

Sprawy różne i wnioski. 

Pan Andrzej Gleń poprosił Panią Lidię Sulicką-Tworek – Kierownika Referatu Pozyskiwania 

Środków Zewnętrznych -  o przedstawienie informacji o  pozyskanych dla miasta środkach 

unijnych. 

Mówczyni podała między innymi dane o programach operacyjnych do których  miasto 

złożyło wnioski. Podczas omawiania danych o pozyskanych w 2016 roku środkach 

zewnętrznych Pan Andrzej Gleń poprosił, aby ta informacja została  przedstawiona Komisji 

na piśmie. 

W dalszej dyskusji: 

Radny Marceli Czerwiński zapytał, czy możliwe jest obniżenie cen wjazdu na targowicę. 

Pan Andrzej Gajewski powiedział, że stawki wjazdu ustala Burmistrz wydając stosowne 

zarządzenie.   

Pani Barbara Grębowiec powiedziała, że „budżet miasta jest napięty, patrzymy na każdą 

złotówkę”.  

Radny Marceli Czerwiński powiedział, że należy podjąć zdecydowane kroki żeby 

uporządkować „starą ruderę stojącą na działce sąsiadującej z kościołem św. Pawła”   

Komisja przyjęła do wiadomości pisma: 

- Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Uchwała Nr 40/I/2017 VIII Składu Orzekającego  

z dnia 25.04.2017 r. (znak: SO-VIII/40/5/1481/2017 z dnia 27.04.2017 r.) 

- Minister Infrastruktury i Budownictwa pismo znak: DLI.IV.6622.70.2015.PO.10; NK: 

50564/17 dot. postępowania zażaleniowego w sprawie wymierzenia kary Burmistrzowi za 

wydanie decyzji urbanistycznej z naruszeniem terminu. 

 

Ad. 21 

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

 

    Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 


