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PROTOKÓŁ NR 12/10/2019 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW  

Posiedzenie w dniu 12 września 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 

We wspólnym posiedzeniu Komisji uczestniczyli również: 

-  Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza,  

- Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego          

w Sandomierzu.  

 

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Mariola Stępień, powitała wszystkich obecnych na 

posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie. 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca odczytała porządek obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. (dot. 

realizacji zadania „Przebudowa drogi do gruntów rolnych ulica Brzozowa, odcinek o długości 

485 m”). 

4. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

5. Zamknięcie obrad. 
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Porządek obrad przegłosowano jednogłośnie: 8 głosów „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów 

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. 

Ad. 3.   Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. (dot. 

realizacji zadania „Przebudowa drogi do gruntów rolnych ulica Brzozowa, odcinek o długości 485 

m”). 

O zreferowanie projektu uchwały Przewodnicząca Komisji poprosiła Skarbnik Miasta. Pani 

Grębowiec przed przystąpieniem do omówienia projektu poinformowała, iż na sesji na której będzie 

procedowana uchwała, zostanie wprowadzona w drodze autopoprawki Burmistrza zmiana do projektu. 

Zmiana ta będzie dotyczyła § 1 pkt. 1 druga linijka: zamiast Dz. 756 Rozdz. 75619 § 0970 

wprowadzony zostanie zapis Dz. 756 Rozdz. 75619 § 0780. Jak wyjaśniła Skarbnik, zmiany 

budżetowe podyktowane są otrzymaniem przez Gminę Sandomierz środków z budżetu Województwa 

Świętokrzyskiego na realizację zadania związanego z przebudową ulicy Brzozowej w wysokości     

120. 000, 00 zł. Dofinansowanie to dotyczy zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych. Gmina wnioskowała o dofinansowanie 50 % kosztów realizacji zadania, natomiast 

otrzymane dofinansowanie pokryje około 30 % kosztów. Pozostała część będzie pochodziła ze 

środków przekazanych na rzecz Gminy na koniec września br. przez SORH SA w Likwidacji. Na 

zapytania radnych, czy wniosek o dofinansowanie dotyczył tylko przebudowy ulicy Brzozowej, 

Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego odpowiedział, że urząd starał się o pozyskanie 

środków na realizację robót budowlanych na kilku ulicach. Środki finansowe zostały natomiast 

przyznane jedynie na ulicę Brzozową. Pan Kwieciński poinformował, że sprawdzi w dokumentacji 

jakie dokładnie były to ulice i poinformuje radnych w tym przedmiocie na następnym posiedzeniu 

komisji. Jak dopowiedział Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, warunkiem otrzymania 

takiego dofinansowania było to, że droga, której dotyczy wniosek o dofinansowanie, musi być drogą 

prowadzącą do gruntów rolnych. Dodał, że ulica Brzozowa może być potraktowana jako ulica 

wewnętrzna, nie jest ujęta w uchwale dotyczącej dróg gminnych. Na zapytanie Radnego Łatki co do 

zakresu planowanych robót, Pan Kwieciński odpowiedział, że obecnie ulica jest wykonana ze żwiru. 

Zgodnie z projektem zostanie wykonana jezdnia o szerokości 3, 5 m oraz pobocza. Łącznie zostaną 

położone dwa pakiety warstwy bitumicznej, warstwa wyrównawcza 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm. 

Całość dokumentacji, w tym pozwolenie na budowę, jest już przygotowana. Całość zadania wraz         

z jego rozliczeniem musi być zrealizowana do końca listopada br., stąd zaistniała potrzeba zwołania 

sesji nadzwyczajnej. Przewodnicząca Komisji na zakończenie pkt. 3 obrad przeszła do głosowania nad 

projektem uchwały. 

Głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały: 8 głosów „ZA”,            

0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.  
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Ad. 4. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

Nikt z obecnych nie zgłosił wniosków. Żywa dyskusja rozgorzała natomiast wokół likwidacji 

SORH SA w Sandomierzu, w szczególności kwestii przyczyn likwidacji spółki i osób za nią 

odpowiedzialnych.     

Ad. 5. Zamknięcie obrad. 

Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji.   

 

 

                                                                                         

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji                                    

                                                                                                        Budżetu i Finansów                                     

                        

                                                                                                             Mariola Stępień                                                                  

 

 

 

 

Protokołowała: Magdalena Żukowska 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 


