
 1 

Protokół nr 40/9/2009 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 29 czerwca 2009 rok 
 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 14.00 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 15.35 
  
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów. Obecni - jak załączona lista obecności (Załącznik Nr 1  
do Protokołu). 
 
Ad. 1  

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
otworzył posiedzenie oraz na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 
obrad. 
  
Ad. 2 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
przedstawił następujący porządek obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budŜetu Gminy podmiotom  
      niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia    
      zysku, na realizację zadań Gminy sposobu rozliczenia tych dotacji oraz kontroli    
       wykonania zadań, 
b) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta    
    Sandomierza na lata 2009 – 2032”, 
c) zmian w budŜecie  miasta na 2009 rok (punkt 9 w porządku obrad XXXVII sesji  
     Rady Miasta Sandomierza), 
d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok    
      (punkt 10 w porządku obrad XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza), 
e) zmian w budŜecie  miasta na 2009 rok (punkt 11 w porządku obrad XXXVII sesji   
     Rady Miasta Sandomierza), 
f) zmian w budŜecie  miasta na 2009 rok (punkt 12 w porządku obrad XXXVII sesji   
     Rady Miasta Sandomierza), 
g) zmian w budŜecie  miasta na 2009 rok (punkt 13 w porządku obrad XXXVII sesji    
    Rady Miasta Sandomierza), 
h) zmieniającej uchwałę Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31  
      stycznia 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek    
      opłaty targowej,  
i) ustalenia wysokości stawek od posiadania psów na 2009 rok. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie głosowała. 
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Ad. 4 
 
a) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie ustalenia trybu 
postępowania o udzielenie dotacji z budŜetu Gminy podmiotom niezaliczanym  
do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,  
na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz kontroli 
wykonania zadań. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie (7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Jedna osoba nie głosowała).  
 
 
b) 

Projekt uchwały w sprawie przyj ęcia „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2009 – 2032” 
przedstawiła Pani Daria Mirowska – Referent w Wydziale Nadzoru Komunalnego  
wraz z uzasadnieniem. 
 

Pani Daria Mirowska – Referent w Wydziale Nadzoru Komunalnego 
poinformowała członków Komisji, Ŝe: 
- W dniu 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu  
     i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który zakłada  
     usunięcie azbestu z terytorium Polski do 2032 roku.  
- W celu realizacji zadań zawartych w ww. programie został opracowany program   
    usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza.  
- Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza  
    przedstawia przede wszystkim cele, zadania oraz regulacje prawne jakie są nałoŜone    
    na miasto, zawiera stan wyrobów zawierających azbest na terenie miasta, określa    
    harmonogram realizacji programu oraz sposób finansowania usuwania wyrobów   
    zawierających azbest. 
- Środki na usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta  
   Sandomierza zostały zapewnione w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska  
    i Gospodarki Wodnej. 
- o erracie do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta    
   Sandomierza.  
  W rozdziale 7: Harmonogram rzeczowy realizacji programu str. 21  
  punkt 1. Opracowanie Zarządzenia Burmistrza miasta Sandomierza w sprawie    
  przyjęcia regulaminu pomocy mieszkańcom miasta wyrobów zawierających azbest -   
  okres realizacji jest II kwartał 2009 a winno być III kwartał 2009 r. 
 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie (7 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie głosowała).  
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c) 
 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budŜecie  
miasta na 2009 rok. 

Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień 
udzielił: Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza. 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
- w § 1 – zmniejsza się wydatki budŜetowe 
  Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 630 000,00 zł 
  Dz. Transport Rozdz. Drogi publiczne gminne, § Wydatki inwestycyjne 
  Zmniejszenie wydatków w § 6050 spowodowane jest rozstrzygnięciem przetargu na realizację    
 zadania„ Budowa ul. Obrońców Westerplatte i Frankowskiego” w niŜszej kwocie niŜ była    
  zabezpieczona w budŜecie na rok 2009. 
 
- w § 2 – zwiększa się wydatki budŜetowe 
  Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 o kwotę 600 000,00 zł 
  Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § wydatki inwestycyjne 
  Budynek socjalny – w roku 2009 zostały przeprowadzone kontrole budynków   
  komunalnych będących w zasobach Gminy Sandomierz. W wyniku kontroli został   
  wyłączony z uŜytkowania budynek komunalny przy ul. Portowej 13 i Staromiejskiej 1.   
  W związku z tym zachodzi pilna potrzeba budowy budynku socjalnego. Przewidywana   
  w budŜecie kwota500.000 zł jest za mała, dlatego zwiększa się wydatki w tym dziale  
  o 600.000zł. Planowana jest budowa budynku socjalnego o 32 mieszkaniach. 
 
 Dz. 800 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 30 000,00 zł 
 Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowej wydatki inwestycyjne 
 Budowa boiska „Orlik” – kwota 30.000 w 2009 r przeznaczona jest na wykonanie   
 projektu boiska „Orlik”. Zgodnie z zasadami przyznania dotacji na boiska „Orlik”   
 naleŜy posiadać na dzień składania wniosku pełną dokumentację techniczną wraz  
 z pozwoleniem na budowę. Termin składania wniosków – początek 2010 r.  
Aby moŜna było ubiegać się o dofinansowanie w/w boiska w 2010r – naleŜy 
przygotować niezbędną dokumentację. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
- zwiększenie wydatków budŜetowych Dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 570 000,00 zł  
  (w przedmiotowym projekcie uchwały jest propozycja zwiększenia wydatków    
   budŜetowych Dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 600 000, 00 zł), 
- zwiększenie o kwotę 30. 000 zł na realizację zadania budowa parkingu przy ul. Króla  
   6 i 8 (Załącznik nr 3 a do uchwały Nr XXXII/287/2009 – Zadania inwestycyjne    
   roczne w 2009 r. pozycja 11, Dział 600 rozdz. 60016). 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęty: 3 głosy „za”, 1 głos „przeciwny”, 3 głosy 
„wstrzymujące się”. Jedna osoba nie głosowała). 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały wraz z poprawką 
Komisji został zaopiniowany negatywnie (2 głosy „za”, 4 głosy „przeciw”, 2 głosy 
„wstrzymujące się”).  
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d) 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia w budŜecie  miasta na 2009 
rok wraz z uzasadnieniem. 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
- Zmiany w załączniku 3 spowodowane są oszczędnościami na zadaniu „Budowa  
   ul. Obrońców Westerplatte i Frankowskiego” w kwocie 840 000,00 zł. 
- Środki te zostały przeniesione na zadania pod nazwą „ Budynek socjalny” w kwocie 
    600 000,00 zł, na zadanie „ Budowa ul. Kochanowskiego” w kwocie 10 000,00 zł,  
    na zadanie„ Budowa boiska Orlik” w kwocie 30 000,00 zł oraz kwota 200 000,00 zł     
    na uporządkowanie Placu Jana Pawła II przeniesiona Zarządzeniem Burmistrza  
    Miasta Sandomierza. 
 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał 
pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.  

Wynik głosowania: 1 głos „za”, 5 głosów „przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący 
się”. Jedna osoba nie głosowała. Projekt uchwały zmieniający uchwałę  
w sprawie uchwalenia w budŜecie miasta na 2009 rok został zaopiniowany 
negatywnie. 
 
e)    

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budŜecie  
miasta na 2009 rok wraz z uzasadnieniem. 

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza udzielił wyjaśnień dot. 
przedmiotowego projektu uchwały oraz zapoznał Komisję z autopoprawką Burmistrza 
Sandomierza : 
- w § 1 przedmiotowego projektu uchwały brzmi „Zwiększa się wydatki w budŜecie 
miasta:” a ma brzmieć „Zwi ększa się dochody w budŜecie miasta”. 
- w § 2 przedmiotowego projektu uchwały brzmi „zmniejsza się wydatki w budŜecie 
miasta” a ma brzmieć „Zmniejsza się dochody w budŜecie miasta”. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
f) 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta  
na 2009 rok przedstawiły: Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Pani Katarzyna Goch – Główna Księgowa Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 
 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
- Zwiększenie dochodów i wydatków w budŜecie na 2009 rok wynika z faktu akceptacji  
   przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Biuro Programu Operacyjnego  
   Kapitał Ludzki w Kielcach wniosku na realizację projektu systemowego w ramach   
   działania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy   
   społecznej” pn. „Będę pracownikiem”, którego celem jest zwiększenie aktywizacji   
   zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy tut. Ośrodka. 
-W w/w projekcie bierze udział 25 osób bezrobotnych zarejestrowanych  
  w Powiatowym Urzędzie Pracy, korzystających systematycznie z pomocy Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Sandomierzu i zameldowanych na terenie miasta   Sandomierza.  
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-  Aktywizacja zawodowa polegać ma na przeprowadzeniu cyklu szkoleń,  
        które umoŜliwiają podopiecznym pozyskanie nowych informacji na temat sytuacji    
       na rynku pracy i ułatwiają podjęcie zatrudnienia. 
-    Kwota projektu na 2009 rok to 318.545,00 zł, w tym wkład własny 33.447,23 zł     
       (pomoc w formie zasiłków celowych lub okresowych). 
 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie:  8 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
g) 

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawił projekt 
uchwały zmian w budŜecie  miasta na 2009 rok wraz z uzasadnieniem. 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
- w § 1 – Zwiększa się dochody budŜetowe 
  Dz. 900 rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 32 600,00 zł 
  Dz. Gospodarka komunalna, Rozdz. Oświetlenie ulic, § Wpływy z innych dochodów 
  Są to wpływy z odszkodowań za uszkodzone słupy oświetleniowe 
  Dz. 900 rozdz.90095 § 0970 o kwotę 77 862,18 zł 
  Dz. Gospodarka komunalna, Rozdz. Pozostała działalność,§ Wpływy z innych dochodów 
  Są to wpływy ze zlikwidowanego Zakładu Oczyszczania Ścieków 
- w § 2 – Zwiększa się wydatki budŜetowe 
  Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 32 600,00 zł 
  Dz. Gospodarka komunalna, Rozdz. Oświetlenie ulic, § zakup energii 
  Zwiększenie wydatków wynika z konieczności remontu uszkodzonych słupów   
  oświetleniowych. 
  Dz. 900 rozdz.90095 § 4300 o kwotę 77 862,18 zł 
  Dz. Gospodarka komunalna, Rozdz. Pozostała działalność,§ Zakup usług pozostałych 
  Zwiększenie wydatków wynika z potrzeby zainwestowania w poprawę stanu środowiska 
  naturalnego, poprzez działania proekologiczne mające na celu zmniejszenie oddziaływania na    
  środowisko w tym emisji CO2. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
 
h) 

   Komisja zapoznała się z projektem uchwały zmieniający uchwałę  
Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej wraz  
z uzasadnieniem. 

 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 8 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
i) 

Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości stawek od posiadania psów na 2009 rok ustaliła, Ŝe przedmiotowy projekt 
uchwały zostanie zaopiniowany na następnym posiedzeniu Komisji. 
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Ad. 4 
 
Komisja zapoznała się  z treścią pisma, w którym Pan Jerzy Borowski - 

Burmistrz Sandomierza odpowiada na wniosek Pana Andrzeja Bolewskiego – Radny 
Miasta Sandomierza w sprawie przeznaczenia terenu przy ul. Zarzekowice (po byłych 
„lusterkach”) pod budowę bloków socjalnych. 
 
 
Ad. 5 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
- przedstawienie harmonogramu przetargów wszystkich zadań inwestycyjnych  
     i remontowych, które zostały zaplanowane w budŜecie na 2009 rok, 
- podjęcie działań zmierzających do wykonania przepustu pod drogą dojazdową  
    do Bulwaru Marszałka Józefa Piłsudskiego, który będzie łączył Stary Port z wodami     
     w kierunku Koprzywianki. 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęty: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
 
Komisja pyta: 
- czy przewidziana jest budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1  
      w Sandomierzu? 
- dlaczego nie zamieszczono ogłoszenia o wyniku przetargu oraz ogłoszenia o zawartej   
   umowie na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Obrońców Westerplatte  
   i Frankowskiego w Sandomierzu” na stronie internetowej Sandomierza? 
- z jakich środków została wykonana droga łącząca Rokitek z ul. Polną? 
- czy zostało zawarte porozumienie ze Starostą Sandomierskim na realizację zadania -   
   remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego. 
 
 
Ad. 6 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
 
 
 

         Wojciech Czerwiec 
                                                                           Przewodniczący Komisji 
                                                                               BudŜetu i Finansów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


