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Protokół Nr 36/15/2016 

                                                     Komisji Budżetu i Finansów 

z dnia 3 listopada 2016 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Lebida, Janusz Czajka, Agnieszka Frańczak-Szczepanek, 

Ad. 1 

Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  

i otworzył posiedzenie.  

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.  

(MOSiR) 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. (opłata 

adiacencka)  

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. 

(wiaty śmietnikowe) 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. 

(oświetlenie ul. Topolowej) 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. 

(powitanie nowego roku) 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. 

(100% S-rza) 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. 

(zmiany klasyfikacji) 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. 

(zmiana nazwy zadania) 

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. 

(winda) 

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. 

(stolarka) 

13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. 

(CUW) 

14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2016-2029 .  

15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości 

gruntowych.   

16. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych. 
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17. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej.  

18. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

określającego zasady współpracy pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz a Powiatem 

Sandomierskim w zakresie współfinansowania działalności Dziennego Domu Pobytu 

„Senior-Wigor” w Sandomierzu. 

19. Pisma skierowane do komisji, sprawy różne. 

20. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. - (MOSiR). 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta. 

Komisja nie wniosła uwag. 

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

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. (opłata 

adiacencka). 

Uzasadnienie do projektu uchwały odczytał Pan Jacek Dybus. 

Komisja nie wniosła uwag. 

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

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. (wiaty 

śmietnikowe). 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału 

Nadzoru Komunalnego. 

Komisja nie wniosła uwag. 

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

Ad 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. 

(oświetlenie ul. Topolowej). 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

W dyskusji poruszono między innymi kwestię zasadności wprowadzenia nowego zadania do 

budżetu, przy niedokończonych inwestycjach zaplanowanych na ten rok. 

Przewodniczący komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego 

projektu uchwały. 

Głosowano: 3 „za”,  6 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” – opinia negatywna.  

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. 

(powitanie nowego roku) 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Wojciech Dumin – Dyrektor 

Sandomierskiego Centrum Kultury. 
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Mówca poinformował, że: 

- na powitanie nowego roku przewidziana jest kwota 20 000,00zł 

- pozostałe środki z kwoty 57 500,00 zł będą przeznaczone na bieżącą działalność Jednostki 

tj. organizację koncertu „ witamina jazz”, opłata za koncert Pani Ewy Błaszczyk. 

Radny Andrzej Anwajler zapytał, czy obchody 730 rocznicy lokacji Sandomierza były 

organizowane przez SCK. Wyraził swoje uwagi, co do zapewnienia frekwencji w 

uroczystościach plenerowych i podczas prelekcji. Zarzucił zbyt wysoki koszt wykonania 

sztandaru miasta. 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza – zaznaczyła, że sztandar miejski był wykonywany 

ręcznie, należy wziąć pod uwagę jak został zaprojektowany, wymagało to od wytwórcy 

ogromnego kunsztu i ogromnej pracy. Na uroczystości związane z lokacją miasta wysłano 

blisko 1000 imiennych zaproszeń. Mówczyni zapytała, dlaczego radni nie zaszczycili swoją 

obecnością tego wydarzenia.  

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

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

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. 

(radny A. Gleń opuścił sale obrad) 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Zioło. Środki w wysokości 

3 250,00 zł zostaną przeznaczone na organizację koncertu zespołu „Pectus” 

Komisja nie wniosła uwag. 

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

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. 

(zmiany klasyfikacji). 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec, podkreśliła, że 

zmiana klasyfikacji budżetowej ma związek z wytycznymi Wojewody i prawidłowym 

rozliczaniem dofinansowania programu rewitalizacji. 

Radny Andrzej Anwajler zapytał, ile kosztował nas „program rewitalizacji” 

Pani Barbara Grębowiec poinformowała, że jest to kwota 88 000,00 zł. 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

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

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. 

(zmiana nazwy zadania). 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Projekt uchwały przewiduje rozszerzenie zadania inwestycyjnego „przebudowa placu 

targowego przy ul. Przemysłowej” przez dodanie „i budowa parkingu w rejonie PGKiM na 
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działce nr 1352/32”. Ponadto środki w wysokości 170 000,00 przenosi się z działu 600 

budowa ul. Maciejowskiego Cieśli do działu 900 na przebudowę placu targowego. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

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

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. 

(winda). 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. W związku z wynikiem 

przetargu na wykonanie windy na pływalni konieczne jest zwiększenie środków 

przeznaczonych na ten cel o 3 185,00 zł 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 12 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. (stolarka) 

Uzasadnienie do projektu przedstawił Pan Zenon Smuniewski. Środki w wysokości 30 000,00 

zł zostaną przeznaczone na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach 

komunalnych. 

Radny Andrzej Gleń poprosił o wykaz budynków, w których planuje się dokonać wymiany 

stolarki. 

Pan Zenon Smuniewski zapewnił, że dostarczy taki wykaz. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

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

Ad. 13 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Pani Tamara Socha - Dyrektor Samorządowego Centrum Oświaty – przypomniała między 

innymi, że przy planowaniu budżetu na rok bieżący na prośbę ówczesnego skarbnika miasta 

dokonano zmniejszenia w oświacie o 2 mln. zł 

„Wprowadza się do budżetu wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym pochodzącą z wyemitowanych papierów, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w 

kwocie 1 291 222,00zł. Zwiększa się dochody i wydatki w działach oświata i wychowanie”. 

Radni wnieśli wiele uwag, co do terminu wprowadzenia tak znaczącej zmiany potrzebnej na 

zaspokojenie należnych wypłat w oświacie. 

Zapytano między innymi, dlaczego przy tak wysokiej kwocie nie dokonano wcześniej 

stosownych obliczeń. 

Radny Andrzej Gleń poprosił Panią Tamarę Socha o „przygotowanie informacji na piśmie jak 

wyglądał budżet SCO w roku 2015 i 2016 - na przyszłe posiedzenie komisji”. 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
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Ad. 14 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2016-2029 .  

Pani Barbara Grębowiec poinformowała, że w związku z negatywną opinią, co do jednej ze 

zmian w budżecie miasta, nastąpi zmiana w trzech załącznikach projektów uchwał oraz  

w WPF. 

Zapowiedziała, że na sesji radni otrzymają projekty w wersji poprawionej. 

Przewodniczący komisji zapytał, czy są uwagi, co do tej informacji. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu z poprawką 

polegającą na odrzuceniu projektu w sprawie ulicy Topolowej? 

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

Ad. 15 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości 

gruntowych.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej „Nadbrzezie” zawnioskowała o 

przejęcie przez Gminę w drodze darowizny działek o łącznej powierzchni 67 arów. Są to 

tereny  pod drogami gminnymi oraz rów przydrożny. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

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

Ad. 16 

(radny Z. Rusak opuścił salę obrad) 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 

Na wniosek GDDKiA przekazujemy na rzecz Skarbu Państwa tereny zajęte pod drogę krajową 

nr 77. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

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

Ad. 17 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej.  

Barbara Rajkowska wyjaśniła, że 10-cio letni dzierżawca terenu zwrócił się z wnioskiem o 

sprzedaż gruntu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwa jest sprzedaż 

dzierżawionego gruntu bez przetargu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

Głosowano: 7 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna.  
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Ad. 18 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

określającego zasady współpracy pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz a Powiatem 

Sandomierskim w zakresie współfinansowania działalności Dziennego Domu Pobytu „Senior-

Wigor” w Sandomierzu. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem. 

Pani Katarzyna Zioło udzieliła wyjaśnień, co do zasad działalności Dziennego Domu „Senior-

Wigor” oraz sposobu finansowania pobytu pensjonariuszy. 

Pan Jacek Dybus wyraził swoje negatywne odczucia, co do realizacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia. Radny jest zdania, że jest to nieprzemyślany wydatek. 

Poprosił radnych o zajęcie stanowiska w sprawie. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 19 

Pan Jacek Dybus poprosił członków komisji o zapoznanie się z treścią pism skierowanych do 

komisji.  

Pani Barbara Grębowiec przypomniała, że w związku z negatywna opinią komisji, co do 

jednej ze zmian w budżecie, ulegną zmianie załączniki do innych uchwał. Takie zmiany 

zostaną wprowadzone i przedstawione na sesji. 

Pan Jacek Dybus zapoznał radnych z treścią pism skierowanych przez Przewodniczącego 

Rady Miasta: 

- Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy – znak: SORH/112/2016 prośba o 

dofinansowanie, 

- LKS „Sandomierz” wniosek do budżetu miasta na 2017 rok, 

- Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Sandomierzu – wniosek do budżetu 

miasta na 2017 rok, 

• Państwo M. i M. T. )*  – w sprawie działki przy ul. Krakowskiej, 

• Pan A. R. )* –  oferta sprzedaży działek, 

• Pan M. M.)* –  oferta sprzedaży działki, 

• Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy” – dofinansowanie działalności, 

• Państwo P i H. C.)* – prośba o umożliwienie wykupu dzierżawionej działki. 

Ad. 20 

Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

    Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji. 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. 2015. 2058  ze zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016. 922). 
 

 


