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Protokół Nr 50/8/2014 

Komisja Budżetu i Finansów 

z dn. 23 września 2014 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Ad. 1 

Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad Komisji 

(obecnych 8 radnych) 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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i 

trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis oraz 

wskazania organów do tego uprawnionych. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na realizację 

projektu „Remont - przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu” 

przygotowywanego do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2012 – 2015. 

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

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

targowisku miejskim „Mój Rynek” w Sandomierzu.  

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

Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, 

w których prowadzona jest sprzedaż.  

9. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 r. 

10. Pisma skierowane do Komisji: 

- Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Uchwała Nr 81/2014 z dnia 6 sierpnia 

2014 r. 

    11. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

    12. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec – Naczelnik 

Wydziału Finansowego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 

uchwały. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych 
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mających charakter cywilnoprawny warunków dopuszczalności pomocy publicznej w 

przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis oraz wskazania organów 

do tego uprawnionych. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 

uchwały. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu 

„Remont - przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu” przygotowywanego 

do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Radny Jacek Dybus zwrócił uwagę, że przebudowę ulicy należy wykonać kompleksowo  

i wybudować również dworzec PKS. 

Pan Andrzej Gleń uściślił wniosek Pana Jacka Dybusa jako wniosek Komisji: 

„Komisja Budżetu i Finansów zwraca się do Burmistrza, aby w miarę możliwości w ramach 

projektu „Remont- przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu” uwzględnić 

budowę lub przebudowę istniejącego dworca PKS” 

Zapytał radnych czy są za takim wnioskiem? 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie (jeden radny nieobecny przy głosowaniu) – wniosek 

został przyjęty. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie omawianego projektu 

uchwały. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6  

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

(obecnych 9-ciu radnych) 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowanie przedmiotowego 

projektu uchwały? 

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

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku miejskim „Mój Rynek” w Sandomierzu.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Marian Zwierzyk. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowanie przedmiotowego 

projektu uchwały? 

Głosowano: 5 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”– opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku 

Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których 

prowadzona jest sprzedaż.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Marian Zwierzyk. 

Radni nie wnieśli uwag. 
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Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowanie przedmiotowego 

projektu uchwały? 

Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”– opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 r. 

Przewodniczący Komisji przypomniał, że w terminie ustawowym radni otrzymali 

sprawozdanie. Zapytał czy są uwagi. 

Uwag nie wniesiono. 

Obecny na posiedzeniu Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

– odczytał sentencję Uchwały nr 79/2014 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach  

z dnia 18 września 2014 roku. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania, zapytał kto jest 

za? 

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

Ad. 10 

Komisja zapoznała się z treścią pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Uchwała 

Nr 81/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. – stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/426/2014 z 

dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 

lata 2014-2020. 

Wyjaśnień udzielił Pan Cezary Gradziński zapewnił, że wykazane przez RIO usterki zostaną 

poprawione.  

Ad. 11,12 

Przewodniczący Komisji ze względu na wyczerpanie tematów obrad zamknął posiedzenie 

Komisji Budżetu i Finansów.   

 

 

Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


