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Protokół Nr 14/11/2015 

Komisji Budżetu i Finansów 

30 lipca 2015 roku  

 

 

 

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

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: 

Andrzej Gleń 

Marcin Marzec 

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 zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/331/2009 z dnia 30 września 

2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmienionej uchwałą Nr XLIII/380/2009  

z dnia 23 grudnia 2009 roku. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2015-2029. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/331/2009 z dnia 30 września 2009 

roku w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmienionej uchwałą Nr XLIII/380/2009 z dnia 23 

grudnia 2009 roku. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Beata Pawłowska – Skarbnik Miasta 

Sandomierza. 

Mówczyni  między innymi wyjaśniła, że miasto zgodnie z przyjętym w 2009 roku harmonogramem  

wykupu obligacji, było zobowiązane do zabezpieczenia środków na ten cel. Przyjmując kwoty wykupu 

tych obligacji w 2015 r. gmina nie zachowałaby wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach 

publicznych. W związku z tym podjęto negocjacje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 

w celu ustalenia nowego harmonogramu wykupu obligacji zgodnie z naszymi możliwościami 

finansowymi. Niniejsza uchwała wprowadza zmianę tego harmonogramu. 

Pan Jacek Dybus zapytał, czy są uwagi do niniejszego projektu uchwały. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący obrad zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem omawianego projektu 

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

Ad. 4 

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

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Beata Pawłowska. 

Mówczyni wskazała między innymi, że do budżetu miasta na 2015 rok zostały wprowadzone wolne 

środki z rozliczenia budżetu za 2014 r. jest to kwota 821.515,00zł. Z tej kwoty 800.000,00zł będzie 

przeznaczone na wykup obligacji a  21.515,00zł  na pokrycie zaplanowanego w budżecie gminy 

deficytu. 

Przewodniczący komisji zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały? 

Uwag nie wniesiono. 

Pan Jacek Dybus zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu 

uchwały? 

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

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2015-2029. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Beata Pawłowska. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Pan Jacek Dybus poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii o przedmiotowym projekcie uchwały. 

Zapytał kto jest za takim wnioskiem? 

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

Ad. 6 

Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Jacek Dybus 

    Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


