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Protokół Nr 37/6/2013 

Komisja Budżetu i Finansów 

dn. 01 lipca 2013 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  i Finansów. 

Ad. 1 

Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad Komisji  

i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Pan Andrzej Gleń przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

Przyjęcie porządku obrad. 

2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali 

mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 

XXVIII/307/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie 

udzielenia przez miasto Sandomierz w 2013 roku pomocy Powiatowi 

Sandomierskiemu w postaci sfinansowania kosztów zatrudnienie pracownika 

nadzorującego i utrzymującego porządek na dostępnym dla mieszkańców 

Sandomierza po zakończeniu zajęć szkolnych, boisku wielofunkcyjnym przy I LO  

w Sandomierzu. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 

XXVIII/306/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2013 

roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności BWA w Sandomierzu (…) 

5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta na 2013 rok. 

6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/321/2013 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych 

oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

 

PROJEKTY DODATKOWE 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok – 

dział 851 Ochrona zdrowia. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok – 

Dział 758 – Kultura fizyczna i sport. 

10. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta na 2013 rok. 

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2013-2026. 

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy 

Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej. 

13. Sprawy różne, wnioski Komisji. 
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14. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie w/w porządku obrad. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – porządek został przyjęty. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali 

mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz wyrażenia zgody 

na udzielenie bonifikaty. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia do projektu które przedstawiła Pani Edyta Duma – 

Inspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

Komisja nie wniosła uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 

uchwały. 

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

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 

XXVIII/307/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie udzielenia 

przez miasto Sandomierz w 2013 roku pomocy Powiatowi Sandomierskiemu w postaci 

sfinansowania kosztów zatrudnienia pracownika nadzorującego i utrzymującego porządek na 

dostępnym dla mieszkańców Sandomierza po zakończeniu zajęć szkolnych, boisku 

wielofunkcyjnym przy I LO w Sandomierzu. 

Przewodniczący Komisji poprosił Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika Miasta  

o udzielanie wyjaśnień w toku dyskusji i poprosił o przedstawienie uzasadnienia do w/w 

projektu uchwały. 

Komisja po wysłuchaniu informacji nie wniosła uwag. 

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

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 

XXVIII/306/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2013 roku zadania: 

utrzymanie bieżącej działalności BWA w Sandomierzu oraz na wykonanie przez BWA 

projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania” 

Komisja nie wniosła uwag do proponowanej zmiany. 

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

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

na 2013 rok. 

Pan Cezary Gradziński poinformował, że proponowane zmiany w budżecie na 2013 rok 

dotyczą załączników Nr 9, 11 i 5  uchwały budżetowej. 

W materiałach XXX sesji na stronie 11 c w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej dodane 

jest zadanie  na kwotę 6162,00zł - sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika na boisku 

przy I LO.  

W dodatkowych materiałach na sesję mają Państwo projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

budżetową w zał. nr 9 jak również zał. nr 11 i nr 5. W związku z tym Komisja powinna 

zaopiniować dwa projektu uchwał w sprawie zmian w budżecie. 

-  Pierwszy projekt dotyczy przeniesienia środków z działu 851 rozdz. 85154 § 2820, 4300 i 

2830 do działu 851 rozdz. 85154  § 4210 i rozdz. 85195 § 4210 i § 4300. 
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- Drugi projekt dotyczy zwiększenia wydatków na wsparcie finansowe sportu 

kwalifikowanego w wysokości 220.000,00 zł z rezerwy budżetowej. 

Dodatkowych wyjaśnień udzielił Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu ze zmianami w załącznikach nr 9, 5 i 11 i zapytał kto 

jest za takim wnioskiem. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie opinia pozytywna 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/321/2013 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia do projektu i nie wniosła uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych 

spraw z zakresu administracji publicznej. 

Informację na temat projektu uchwały przedstawił Pan Jerzy Borowski. Komisja nie wniosła 

uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie opinia pozytywna 

Ad. 9 

Przewodniczący komisji poinformował o przystąpieniu do opiniowania już częściowo 

omówionych projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta i otworzył dyskusję. 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok – dział 851 

Ochrona zdrowia. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie opinia pozytywna 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok – Dział 758 – 

Kultura fizyczna i sport. 

Radni w dyskusji podkreślili między innymi, że: 

-  Klub Sportowy „Wisła” osiągnął sukces awansując do III ligi, 

- klub realizuje zadanie gminy i zaspokaja potrzeby młodzieży organizując jej wolny czas,  

wzbudzając ducha zdrowej rywalizacji, 

- żeby utrzymać pozycję i  walczyć o następny awans potrzebne jest wsparcie finansowe 

Klubu, 

- należy uzależnić dotację  z miasta od wysokości pozyskanych środków od sponsorów, 

- miasto powinno mieć kontrolę nad wydatkowaniem środków z budżetu miasta. 

- Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu powinna spotkać się z władzami klubu w celu 

omówienia w/w zagadnień. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie omawianego projektu uchwały. 

Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciwnych”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

na 2013 rok. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt w punkcie 6 niniejszego protokołu. 
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Ad. 12 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2013-2026. 
Pan Cezary Gradziński przypomniał radnym zmiany dotyczące budżetu miasta na 2013 rok 
zaopiniowane w punkcie 6,9,10 dzisiejszego posiedzenia, oraz związane z tym zmiany  
w WPF. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie opinia pozytywna. 
Pan Jerzy Borowski poinformował, że na XXX sesji Rady Miasta wprowadzi projekt uchwały  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 167 tys. zł. na realizację 
zadania – docieplenie budynku Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu W związku z tym ulegną 
zmianie niektóre załączniki w uchwale budżetowej i WPF.  
Pan Andrzej Gleń powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów może zaopiniować wniosek 
Pana Burmistrza i zapytał, kto z radnych jest za tym, aby taka pożyczka była zaciągnięta. 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie opinia pozytywna. 
Ad. 13 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz 
do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej. 
Pan Andrzej Gleń zapytał, czy są kandydatury na przedstawiciela miasta do Rady Nadzorczej 
Fundacji Sandomierskiej. Radni zgłosili kandydaturę Pana Jerzego Borowskiego. Obecny na 
posiedzeniu Pan Jerzy Borowski wyraził zgodę na kandydowanie. 
Pan Andrzej Gleń zapytał kto jest za powyższym wnioskiem. 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie opinia pozytywna. 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w imieniu Komisji Budżetu i Finansów na sesji Rady 
miasta w dniu 3 lipca 2013 roku przedstawi kandydaturę Pana Jerzego Borowskiego jako 
przedstawiciela gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej. 
Ad. 14 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach znak: SD.5124.1.15.2013 dot.  udzielenia 
dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu, 
- Pan T. B.*) zgłaszający uwagi do działania PGKiM oraz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. 
Portowa 20 związane z dociepleniem budynku. 
Pan Jerzy Borowski poinformował, że powyższe pismo skierował do Wydziału Nadzoru 
Komunalnego w celu zbadania sprawy na Walnym Zgromadzeniu Wspólnoty zaplanowanym 
w najbliższych dniach. 
- Rzecznik dyscypliny finansów publicznych w Kielcach znak: RDFP-2523/2013 – Zarządzenie 
o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych – w załączeniu kopia pisma  PTTK O/ Sandomierz. 
Komisja stwierdza, że zgodnie z cytowanym w piśmie Rzecznika § 93 ustawy o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, organem właściwym do 
zbadania sprawy jest Komisja Rewizyjna Rady Miasta Sandomierza do której również trafiło 
w/w zarządzenie. 
Ad. 10 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 

   Andrzej Gleń  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  
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Protokołowała: R. Tkacz 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 
1198 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. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 


