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PROTOKÓŁ NR 9/7/2019 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW 

posiedzenie w dniu 13 czerwca 2019 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu            

i Finansów. 

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności. 

Radni nieobecni: Pan Robert Kurosz, Pan Krzysztof Szatan. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyła również Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta 

Sandomierza oraz Pani Elżbieta Posłowska – Główna Księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sandomierzu. 

    

Ad. 1. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Mariola Stępień, powitała wszystkich obecnych na 

posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzyła 

posiedzenie. 

Ad. 2.    

Przewodnicząca odczytała porządek obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.  

4. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

5. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad przegłosowano jednomyślnie: 8 głosów „ZA”. 

Ad. 3. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Skarbnik o zreferowanie projektu uchwały    

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. Pani Skarbnik wyjaśniła, że 

zaproponowana w projekcie uchwały zmiana związana jest z realizacją umowy zawartej dnia 

3 czerwca 2019 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Sandomierz dotyczącą 

przekazania środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 

realizację zadania pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. Całość projektu to 

koszt 109.293,00 zł, dofinansowanie jakie Gmina otrzyma to kwota 54.646,00 zł. Poproszono                 

o przybliżenie zagadnienia Panią Posłowską z OPS Sandomierz, która dodała, że jest to jeden 

z kilku projektów, w których udział weźmie OPS Sandomierz. Wszystkie dotyczą usług 
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opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki stałej. Projektem objętych 

zostanie 10 osób leżących do 75 roku życia, o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

wymagających pomocy osoby trzeciej. Pani Przewodnicząca zapytała, czy z programu będą 

mogły korzystać osoby powyżej 75 roku życia. Pani Posłowska odpowiedziała, że nie, ale     

w sierpniu OPS Sandomierz będzie składało wniosek o dofinansowanie udziału w projekcie 

dotyczącym zapewnienia usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia. Pan Andrzej 

Majewski zapytał, czy wymagany jest wkład własny w realizację zadania pn. „Usługi 

opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. Pani Posłowska odpowiedziała, że tak jak przy 

innych projektach, wymagany jest wkład własny w wysokości 50 %. Dodała, że do projektu 

przystąpiło, jedynie 17 gmin. W dalszej kolejności głos zabrał Pan Janusz Poński, który 

podkreślił fakt, iż OPS spośród sandomierskich jednostek pozyskuje najwięcej środków 

finansowych z zewnątrz na realizację różnych projektów.            

Projekt uchwały przegłosowano jednomyślnie: 8 głosów „ZA”. 

Ad. 4 

Przewodnicząca odczytała pismo znak SEK.0003.19.2019.APR z dnia 6 czerwca 2019 

r. stanowiące odpowiedź na wnioski zgłoszone podczas posiedzenia Komisji w dniu 14 maja 

2019 roku (pismo znak Or.0012.9.2019.RT). Wnioski te dotyczyły m. in. ustawienia 

przenośnej kabiny TOI TOI na Małym Rynku w Sandomierzu, budowy tarasu widokowego 

przy ul. Długosza w Sandomierzu, działań edukacyjnych wobec mieszkańców Sandomierza    

w przedmiocie właściwej segregacji odpadów komunalnych, nadzoru nad realizacją 

prowadzonych przez Gminę inwestycji, a także kwestii sukcesywnego zabezpieczania            

w budżecie Gminy środków na utrzymanie miejskich obiektów sportowych.  

W dalszej kolejności tego punktu obrad, Pani Skarbnik poinformowała                          

o rozpoczynającej się w Sandomierzu akcji odkomarzania. Dodała, że Gmina będzie składała 

wniosek o uruchomienie na ten cel środków z rezerwy województwa świętokrzyskiego na 

usuwanie skutków powodzi. Pan Marek Chruściel zapytał Skarbnik, czy w związku                 

z powodzią były uruchamiane środki finansowe z budżetu Gminy. Pani Grębowiec 

odpowiedziała, że jedyną należnością z w/w tytułu była faktura za zakup piachu.  

Ad. 5. 

 Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji.   

                                                                                         

                                                                                             Przewodnicząca Komisji  

                        

                                                                                                   Mariola Stępień 

 

 

 

 

Protokołowała: Magdalena Żukowska 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 


