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   Protokół Nr 66/7/2018 

Komisja Budżetu i Finansów 

                                                   w dniu 24 kwietnia 2018 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Zastępca Przewodniczącego 

Komisji Budżetu i Finansów.  

Obecni, jak w załączonych listach obecności. 

Nieobecni: Andrzej Gleń, Janusz Czajka, Wojciech Czerwiec, Sylwester Łatka, Piotr Majewski. 

Ad. 1 

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.  

Ad. 2 

Przewodnicząca obrad poprosiła o przyjęcie porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

CUW. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.  

6. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.  

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. OPS 

wersja II. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2018-2031.  

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych. 

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  nieruchomości 

gruntowych w drodze darowizny. 

12. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok. 

13. Pisma skierowane do komisji. 

14. Sprawy różne, wnioski. 

15. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta 

Sandomierza. 

Projekt uchwały zakłada przeniesienie środków z wynagrodzeń dla nauczycieli w rozdziale 

80101 do rozdziału 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zajęcia z dziećmi 

niepełnosprawnymi w poszczególnych placówkach oświatowych. 

Radni nie wnieśli uwag. 



 

2 
 

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

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Pani Barbara Grębowiec przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

Na wniosek dyrektora SCK zwiększa się wydatki w dziale 921 w rozdziale 92113 paragraf 

2480 o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych 

Sandomierskiego Centrum Kultury. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Pani Barbara Grębowiec poinformowała, że projekt uchwały zakłada zwiększenie planu 

wydatków o 5 000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zwiększenie wynika z niewykorzystanej kwoty 

wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Projekt uchwały zakłada wprowadzenie do budżetu miasta wolnych środków jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z wyemitowania papierów 

wartościowych, celem pokrycia deficytu powstałego na skutek zmniejszenia dochodów ze 

sprzedaży. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 5 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 7  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Pani Skarbnik poinformowała, że niniejszy projekt wprowadza wydatek na remont 

przepompowni wód deszczowych przy ul. Bosmańskiej. Środki przesunięto z nadwyżki 

powstałej przy budowie ul. Czereśniowej. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 Głosowano: 5 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna (radny M. 

Czerwiński nie brał udziału w głosowaniu). 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. OPS  

wersja II. 

Pani Barbara Grębowiec wyjaśniła, że niniejszą uchwałą przyjmuje się do budżetu środki w 

wysokości 1 955,31 zł przeznaczone na finansowanie projektu „Razem” realizowanego w 

ramach RPO Woj. Świętokrzyskiego. Środki pochodzą z oszczędności przy realizacji projektu 

w 2017 roku. W I wersji projekt uchwały nie zawierał danych Załącznika Nr 3, w którym 

należy wykazać zmianę. II wersja projektu jest uzupełniona o ten załącznik. 

Radni nie wnieśli uwag. 
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Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2018-2031.  

Pani Barbara Grębowiec poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały zawiera 

wszystkie zmiany w budżecie miasta zawarte w pozytywnie zaopiniowanych projektach 

uchwał oraz zarządzeniach wydanych przez Burmistrza miasta. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu kolejne działki położone w mpzp „Kruków” 

pod zabudowę jednorodzinną, w celu uzyskania dochodów dla miasta. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  nieruchomości 

gruntowych w drodze darowizny. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 

Wyraża się zgodę  na nabycie w drodze darowizny  gruntu pomiędzy ulicami Ogrodniczą i 

Długą o powierzchni łącznej 0.2696 ha z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do 

przyległych działek. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

 

Ad. 12 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok. 

Pani Mariola Stępień poprosiła radnych o zapoznanie się ze sprawozdaniem i przedstawienie 

uwag na następnym posiedzeniu. 

 

Ad. 13 

Pisma skierowane do komisji. 

Pani Mariola Stępień przedstawiła: 

-  odpowiedź Burmistrza na wniosek Komisji, pismo znak: PSZ.0003.3.2018.LS. Komisja 

zwróciła się do Burmistrza podanie wykazu inwestycji planowanych do realizacji w ramach 

projektów unijnych, 

- pismo znak: TI.7011.69.1.2016.AŻ z dnia 17.04.2-018 r. – kopia protokołu konieczności Nr 1 

z dnia 18.12.2017 r. wykonania robót dodatkowych/zamiennych związanych z koniecznością 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych posadowienia budynku Przedszkola przy ul. T. Króla 3, 
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- Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach – Uchwała VI Składu Orzekającego Nr 62/2018 z 

dnia 20.04.2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta 

Sandomierza za 2017 rok. 

 

Ad. 14 

Sprawy różne. 

Obecna na posiedzeniu Mieszkanka Sandomierza wyraziła swoją opinię o planach budowy 

parkingu w rejonie mostu na Wiśle. 

 

Ad. 15  

Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

komisji. 

 

 

Mariola Stępień  

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów. 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 


