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Protokół Nr 10/7/2015 

Komisji Budżetu i Finansów 

27 maja 2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni radni: 

Janusz Czajka,  

Agnieszka Frańczak-Szczepanek. 

Ad. 1 

Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2 

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 2015 r. (dot. 

OPS)  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. (dot. 

żłobka) 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. (dot. 

remontu ul. Ożarowskiej) 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.. 

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

targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu  

8. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/52/2015 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty 

targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 

9. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.  

10. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Sandomierza 

dotyczących składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do 

wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego podjętych na IX sesji Rady 

Miasta Sandomierza w dniu 22 kwietnia 2015 roku. 

11. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie składania przez Gminę Miejską Sandomierz 

fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014 – 2020.  

12. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Sandomierz. 
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13. Zapoznanie się z dokumentami: 

• Sprawozdanie z wykonani budżetu miasta za 2014 rok. 

• Sprawozdanie z realizacji w 2014 r. Programu współpracy Miasta Sandomierza  

z organizacjami pozarządowymi (…), 

• Informacja o udzieleniu ulg w spłacie należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, 

• Sprawozdanie z działalności inkasenta placu targowego przy ul. Przemysłowej 

w Sandomierzu za 2014 rok, 

• Sprawozdanie z działalności Fundacji Sandomierskiej w 2014 roku, 

• Informacja z działalności PEC – Sandomierz za okres 2014 r., 

• Sprawozdanie z działalności PGKiM w Sandomierzu Spółka z o.o. 

14. Wnioski komisji, sprawy różne. 

15. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. 

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 89 000,00 zł 

Komisja wysłuchała uzasadnienia przedstawionego przez Panią Grażynę Łebek – 

dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

Zmiany w uchwale budżetowej wynikają z faktu przyjęcia przez Świętokrzyskie Biuro 

Rozwoju Regionalnego wniosku o realizację projektu systemowego w ramach działania 

7.1.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. 

„Będę pracownikiem”. W dyskusji radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu i zapytał, kto jest 

za? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.  

Zmniejszenie i zwiększenie wydatków o kwotę 57 886,00 zł 

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza. 

Mówczyni wskazała, że zmiany w budżecie mają związek z potrzebą wyposażenia  

w niezbędny sprzęt nowo powstałego Żłobka przy Przedszkolu Nr 5 w Sandomierzu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały. 

Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.  
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Zmniejszenie dochodów i zwiększenie wydatków o kwotę 101 660,00 zł. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Radni byli zainteresowani zakresem robót remontowych objętych dotacją. 

Wyjaśnień udzielił Pan Grzegorz Cież – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego. 

Radni nie wnieśli zastrzeżeń do projektu. 

Przystąpiono do głosowania. 

Pan Jacek Dybus zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowanie projektu uchwały? 

Głosowano: 9 „za” , 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”– opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.  

Zwiększenie dochodów i zwiększenie wydatków o kwotę 264 000,00 zł 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Iwona Hara – Skarbnik Miasta 

Sandomierza. 

W dyskusji radni byli zainteresowani: 

- jaka jest przyczyna nałożenia przez Wojewodę Świętokrzyskiego na Burmistrza 

Sandomierza kary pieniężnej i  kto jest bezpośrednio odpowiedzialny za jej powstanie, 

- skąd przeniesiono środki na wypłatę kary, 

- czy można się odwołać od tej decyzji, 

Dodatkowych wyjaśnień udzielił Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału Nadzoru 

Komunalnego. 

Wyjaśnił, że na podstawie ugody zawartej z PGKiM sp. z o.o. dotyczącej odszkodowania 

wynikającego z niepełnej realizacji zadań wynikających z umowy otrzymano środki, które 

posłużyły, jako zabezpieczenie tej należności. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu. Uwag nie 

wniesiono. 

Pan Jacek Dybus zaproponował  pozytywne zaopiniowanie omówionego projektu. 

Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 10 – „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu  

Komisja po zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu uchwały nie wniosła uwag. 

Pan Jacek Dybus poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 10 – „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/52/2015 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej 

na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 
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Komisja po zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu uchwały nie wniosła uwag. 

Pan Jacek Dybus poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 10 – „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.  

Uzasadnienie przedstawił Pan Zenon Smuniewski. Podkreślił, że Wydział analizuje 

wprowadzenie w przyszłości poprawek związanych z opłatą abonamentową mieszkańca. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Jacek Dybus poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 10 – „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwał w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Sandomierza 

dotyczących składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej 

bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego podjętych na IX sesji Rady Miasta 

Sandomierza w dniu 22 kwietnia 2015 roku. 

Numery uchwał uchylanych: 

IX/58/2015;  

IX/59/2015; 

IX/60/2015; 

IX/61/2015; 

IX/62/2015; 

IX/63/2015; 

IX/64/2015; 

IX/65/2015; 

Pani Lidia Sulicka-Tworek – Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych –

wyjaśniła okoliczności powstawania projektów oraz powody, dla których należy je teraz 

uchylić. Zapewniła, że po przeprowadzeniu szczegółowych konsultacji z Urzędem 

Marszałkowskim dokonano weryfikacji propozycji inwestycyjnych w Sandomierzu, które 

mają największe szanse na zakwalifikowanie. Opracowano trzy nowe projekty uchwał, 

które nie uwzględniają remontu  basenu. 

Radni bez uwag przyjęli powyższe wyjaśnienia. 

Przystąpiono do głosowania. 

Przewodniczący zaproponował, aby w jednym głosowaniu zaopiniować wszystkie 

projekty uchylające. Zapytał czy, ktoś wnosi sprzeciw? Sprzeciwu nie zgłoszono. 

Przewodniczący zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektów uchwał 

uchylających umieszczonych w materiałach na X sesje Rady Miasta? 
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Głosowano: 10 – „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 11 

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie składania przez Gminę Miejską Sandomierz 

fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020.  

Radni zapoznali się z treścią uchwał dotyczących: 

- zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sandomierza poprzez kompleksowe 

uzbrojenie terenów inwestycyjnych, 

- wielokierunkowej zmiany przestrzeni publicznej Miasta Sandomierza pobudzeniem do 

aktywności środowisk lokalnych i stymulowaniem współpracy na rzecz rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, 

- odtworzenia kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowo-kulturalnego w prawobrzeżnej 

części miasta Sandomierza odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby społeczne. 

Bez uwag przyjęto treść w/w projektów uchwał. 

Przewodniczący poprosił o pozytywne zaopiniowanie wymienionych projektów uchwał  

w jednym głosowaniu. Nie wniesiono sprzeciwu. 

Pan Jacek Dybus zapytał, kto jest za wyrażeniem pozytywnej opinii dla w/w trzech 

projektów uchwał? 

Głosowano: 10 – „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.  

 

Ad. 12 

Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Sandomierz. 

Głosowano: 10 – „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.  

 

Ad. 13 

 Komisja bez uwag  przyjęła następujące dokumenty: 

• Sprawozdanie z wykonani budżetu miasta za 2014 rok. 

• Sprawozdanie z realizacji w 2014 r. Programu współpracy Miasta Sandomierza  

z organizacjami pozarządowymi (…), 

• Informacja o udzieleniu ulg w spłacie należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, 

• Sprawozdanie z działalności inkasenta placu targowego przy ul. Przemysłowej 

w Sandomierzu za 2014 rok, 

• Sprawozdanie z działalności Fundacji Sandomierskiej w 2014 roku, 

• Informacja z działalności PEC – Sandomierz za okres 2014 r., 

• Sprawozdanie z działalności PGKiM w Sandomierzu Spółka z o.o. 
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  Ad. 14, 15 

Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji 

Budżetu i Finansów. 

  

      Jacek Dybus 

    Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

   

 

 

 

 


