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PROTOKÓŁ NR 2/2/2018 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW 

posiedzenie w dniu 18 grudnia 2018 roku 

 

 Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu  

i Finansów. 

Radni obecni na posiedzeniu: 

Ewa Gracz, Renata Kraska, Robert Kurosz, Sylwester Łatka, Andrzej Majewski, Tomasz Malinowski, 

Janusz Poński, Krzysztof Szatan. 

Nieobecny: Marek Chruściel. 

W posiedzeniu wzięła udział Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Ad. 1 

Pani Mariola Stępień powitała obecnych, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność 

obrad i otworzyła posiedzenie komisji. 

Ad. 2 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

planu finansowego Targowiska Miejskie. 

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

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

zwiększenie wydatków na remonty i wyposażenie grupy interwencyjnej. 

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

klasyfikacji dochodów i wydatków w projekcie pn. „Rewitalizacja Sandomierza …” 

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

dotacji. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem 

roku budżetowego 2018. – projekt dodatkowy. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2018-2038. 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od 

opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Sandomierza do ustalenia 

stawek opłat za korzystanie z usług i urządzeń na targowiskach miejskich oraz stawek opłat 

parkingowych na parkingach zlokalizowanych poza pasem drogowym na terenie 

Sandomierza.  

12. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2019 rok. 

13. Wnioski do projektu budżetu miasta na 2019 rok. 

14. Sprawy różne. 

15. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – Zmiana planu 

finansowego Targowiska Miejskie. 

Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 
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W związku z wzrostem przychodów i kosztów bieżących Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie  

w stosunku do planowanych zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w planie finansowym tej 

jednostki. Wzrost przychodów jest spowodowany wzrostem sprzedaży usług natomiast wzrost  

kosztów ma związek z funkcjonowaniem targowiska (koszty pracy, wywóz odpadów komunalnych  

i inne). 

Radni nie zgłosili uwag. 

Przewodnicząca komisji poprosiła o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały. 

Zapytała, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

(Radni; J. Poński i R. Kurosz byli nieobecni podczas głosowania) 

Ad. 4 

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

Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie. 

Projekt uchwały dotyczy między innymi zwiększenia planu dochodów z tytułu rezerwy oświatowej 

subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów w związku ze wzrostem zadań szkolnych 

spowodowanych wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do 

naliczenia. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – zwiększenie 

wydatków na remonty i wyposażenie grupy interwencyjnej. 

Uzasadnienie; 

Projekt uchwały zakłada zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont mieszkań 

komunalnych, remont lokalu użytkowego „Duet” oraz zakup sprzętu celem wyposażenia grupy 

interwencyjnej. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – zmiana klasyfikacji 

dochodów i wydatków w projekcie pn. „Rewitalizacja Sandomierza …” 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że Urząd Marszałkowski poinformował o przekazaniu płatności  

dofinansowania w ramach projektu „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego”. 

Środki przekazano zgodnie z klasyfikacja budżetową - Dział 700 rozdział 70095, natomiast w budżecie 

miasta zaplanowano dochody z tego tytułu w dziale 900 Rozdział 90095. W związku z tym należy 

dostosować klasyfikację budżetową miasta do klasyfikacji określonej przez Instytucje Zarządzającą.  

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 7 

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

Pani Skarbnik poinformowała, że niniejszy projekt zakłada przeniesienie środków w wysokości 

67 326,00 zł z rezerwy budżetowej do Działu 801 Rozdział 80104 § 2910 w związku z informacją 

pokontrolną dotyczącą rozliczenia zadania pn. „Przygody Przedszkolaków”. Gmina jest zobligowana 

do zwrotu przyznanej kwoty dotacji wraz z odsetkami ponieważ wydatkowane środki uznano za źle 

rozliczone i nie osiągnięto założeń merytorycznych projektu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2018. – projekt dodatkowy. 

Pani Skarbnik poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Miasta może ustalić 

wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego związanych z realizacja umów. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje projekt pn. „Akademia kompetencji kluczowych” w którym między 

innymi ma być dokonany zakup sprzętu, którego wartość wymaga wyłonienia dostawcy w przetargu 

nieograniczonego. Postępowanie zostało przeprowadzone ale ze względu na koniec roku 

kalendarzowego nie jest możliwa ani realizacja ani płatność w tym roku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2018-2038. 

Pani Skarbnik poinformowała, że powyższy projekt uchwały zawiera wszystkie omówione zmiany  

w budżecie. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty  

za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  

w prawo własności tych gruntów. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Dorota Łopacińska – Inspektor w Wydziale 

Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

Wskazała między innymi, że zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów od 1 stycznia 2019 

roku, osoby będące dotychczas użytkownikami wieczystymi mają obowiązek ponoszenia opłat  

z tytułu przekształcenia. Ustawa określa wysokość bonifikaty dla gruntów Skarbu Państwa  

i dopuszcza możliwość jej zastosowania w przypadku gruntów stanowiących własność Gminy. 

Omawiany projekt uchwały zakłada wprowadzenie bonifikaty w wysokości 60% gdy opłata jest 

wniesiona jednorazowo w roku w którym nastąpiło przekształcenie oraz o 10 % niższa w latach 

następnych zgodnie z § 2 projektu uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Sandomierza do ustalenia stawek 

opłat za korzystanie z usług i urządzeń na targowiskach miejskich oraz stawek opłat parkingowych na 

parkingach zlokalizowanych poza pasem drogowym na terenie Sandomierza.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Jacek Kuliga – Naczelnik Wydziału Nadzoru 

Komunalnego. 

Komisja nie wniosła uwag. 

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

Ad. 12 

Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2019 rok. 

Komisja zapoznała się z projektem dochodów i wydatków w następujących działach: 

- 720 – Informatyka, 

- 750 – administracja, 

- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

- 756 – dochody i wpływy, 



 

4 
 

- 757 – Obsługa długu publicznego, 

- 758 – Różne rozliczenia. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Ad. 13 

Wnioski do projektu budżetu miasta na 2019 rok. 

W związku z brakiem wniosków w tym przedmiocie Pani Mariola Stępień poprosiła o wydanie opinii 

komisji w głosowaniu. 

Przewodnicząca komisji poprosiła o pozytywne zaopiniowanie części dochodowej projektu budżetu w 

omówionych działach. Zapytała, kto jest za? 

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

Przewodnicząca komisji poprosiła o pozytywne zaopiniowanie części wydatkowej projektu budżetu w 

omówionych działach. Zapytała, kto jest za? 

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

Pani Mariola Stępień poinformowała, że powyższą opinię przekaże Burmistrzowi Miasta Sandomierza 

wraz ze stanowiskiem Komisji Budżetu i Finansów co do zmian opracowanych przez pozostałe 

komisje Rady Miasta - będzie to tzw. opinia zbiorcza o projekcie budżetu miasta na 2019 rok. Na 

kolejnym posiedzeniu Komisja Budżetu i Finansów zapozna się  

i zaopiniuje wnioski przedłożone przez pozostałe komisje. 

Ad. 14, 15 

W związku z brakiem wniosków i uwag Przewodnicząca komisji stwierdziła wyczerpanie porządku 

obrad i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

     Mariola Stępień 

     Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 
 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz  

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 

 


