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        Protokół Nr 71/12/2018 

Komisja Budżetu i Finansów 

w dniu 29 czerwca 2018 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów. Obecni, jak w załączonej liście obecności.  

Nieobecni: Janusz Czajka, Andrzej Lebida, Wiesława Sabat. 

 

Ad. 1  

Pan Andrzej Gleń stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił porządek obrad i poprosił o jego 

przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego 

wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.  

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu  na realizację w 2018 roku zadania pn.: ”Remont ulicy Mickiewicza  

w Sandomierzu od km 0+554 do km 0+850 oraz  od km 1+420 do km 1+856. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.  

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.  

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  

i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie  

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.  

10.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. 

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. 

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2018-2035.  

13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości  

gruntów, budynków i budowli zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej   

w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych w Sandomierzu  

w ramach pomocy  de minimis.  

14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości  

w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta 

Sandomierza.  
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15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku  

o dofinansowanie projektu pn. ”Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Sandomierzu” w naborze wniosków do jednoetapowego konkursu  

zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IŻ.00-26-197/18 w ramach Działania 4.2 „Gospodarka 

odpadami” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020  

w terminie do 26.07.2018 r.  

16. Pisma skierowane do Komisji. 

17. Sprawy różne, wnioski. 

18. Zamknięcie obrad. 

Radny Robert Kurosz złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów: 

- opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok, 

- opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki PGKiM 

Wyjaśnił, że chce skorzystać ze swojego uprawnienia - inicjatywy uchwałodawczej i jest 

autorem tych projektów. Uzasadnieniem ich podjęcia jest pilna potrzeba wykonania 

wodociągu i kanalizacji na ul. Milberta. 

Pan Andrzej Gleń poprosił Panią Barbarę Grębowiec – Skarbnika Miasta - o ustosunkowanie 

się do propozycji Radnego. 

Pani Barbara Grębowiec powiedziała, że zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych 

wprowadzanie zmian w budżecie należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza. 

Radny Wojciech Czerwiec złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktów 13,14,15.  

W uzasadnieniu powiedział, że na cztery miesiące przed uchwalaniem nowego budżetu nie 

należy ustalać podatków. 

Radny Robert Kurosz wycofał swój wniosek. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Radnego W. Czerwca. 

Zapytał, kto jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 13.? 

Głosowano: 1 „za”, 7 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – wniosek odrzucony.  

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 14.? 

Głosowano: 1 „za”, 7 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – wniosek odrzucony.  

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 15.? 

Głosowano: 1 „za”, 7 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – wniosek odrzucony.  

Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie przedstawionego porządku obrad – bez zmian. 

Zapytał, kto jest za? 

Porządek obrad przyjęto wynikiem głosowania: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.  

Obecny na posiedzeniu mieszkaniec Sandomierza poprosił Radnych o poparcie próśb 

właścicieli działek budowlanych przy ul. Milberta o wywiązanie się gminy z zadania własnego 

nałożonego ustawą polegającego na zapewnieniu dostępu do wody i  kanalizacji tej ulicy. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia 

dla Burmistrza Sandomierza. 
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Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

 

Ad. 4  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Zwiększa się wydatki w wysokości 200 000,00 zł w dziale 600 z przeznaczeniem na 

dofinansowanie budowy ul. Mickiewicza - Projekt jest realizowany przez starostwo 

Powiatowe. Środki będą pochodzić z zadania oczekującego na realizację: „Budowa ul. Cieśli i 

Maciejowskiego”. 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Głosowano: 6 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację w 2018 roku zadania pn.: ”Remont ulicy Mickiewicza  

w Sandomierzu od km 0+554 do km 0+850 oraz od km 1+420 do km 1+856. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem. 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

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

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec oraz Pan Jacek 

Kuliga – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego. 

Kwotę w wysokości 80 000,00 zł pochodzącą z planowanego do realizacji zadania „Budowa 

ul. Maciejowskiego i Cieśli” przeznacza się na remont mieszkania chronionego przy ul. 

Kościuszki 1/1. 

Radni w dyskusji przedstawili wiele uwag do projektu remontu.  

Komisja zwróciła się z prośbą do Pana Jacka Kuligi o przedstawienie szczegółowych informacji 

o planowanym remoncie z wyszczególnieniem kwot na poszczególne elementy remontu na 

posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług zaplanowanej na 2 lipca br. 

Przewodniczący obrad poprosił o zaopiniowanie projektu. Zapytał, kto jest za wydaniem 

opinii pozytywnej? 

Głosowano: 1 „za”, 4 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” – opinia negatywna. 

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Dariusz Socha – Kierownik Referatu 

Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki. 
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Kwotę 70 000,00 zł pochodzącą z planowanego zadania „Budowa ul. Maciejowskiego Cieśli” 

przeznacza się na organizację uroczystości i rocznic: Diecezji Sandomierskiej, przyłączenia 

prawobrzeżnej części miast, podpisania aktu partnerstwa miast. 

Po dyskusji pozytywnie zaopiniowano przedmiotowy projekt uchwały w głosowaniu: 6 „za”, 

1 „przeciw”, 1 „wstrzymujące się”. 

 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

W związku z podjęciem przez Radę Miasta uchwały nr LIII/714/2018 z dnia 28.02.2018 r.  

o przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, kwotę w wysokości 50 000,00 zł 

pochodzącą z zadania „Budowa ul. Maciejowskiego i Cieśli” przeznacza się na podwyższenie 

kapitału zakładowego PGKiM w celu realizacji inwestycji na ul. Żeromskiego. 

Komisja nie wniosła uwag. 

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

 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  

i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie  Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. 

Pani Skarbnik poinformowała, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest konsekwencją 

wprowadzenia poprzedniej zmiany w budżecie.  

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytał, kto jest za? 

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

 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

W związku z otwarciem oferty złożonej w przetargu na wykonanie modernizacji Placu 3-go 

Maja na kwotę 549 881,59 zł przewyższająca kwotę zabezpieczoną w budżecie na to zadanie 

oraz konieczności zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski tego zadania zachodzi 

potrzeba wprowadzenia powyższych zmian w budżecie. Środki pochodzą z rezerwy 

budżetowej. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

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

 

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. 

Pani Barbara Grębowiec przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

Projekt zakłada zwiększenie dochodów w dziale 900 paragraf 90095 - dotacja celowa na 

zadania realizowane przy współudziale środków europejskich na realizację zadania  
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z Działania 6.5. „Rewitalizacja” na budowę parku osiedlowego przy ul. Baczyńskiego. Środki  

w wysokości 98 052,92 zł pochodzą z rezerwy budżetowej. 

Po przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do głosowania.  

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za wydaniem opinii pozytywnej o tym projekcie? 

Głosowano: 1 „za”, 5 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia negatywna. 

 

Ad. 12 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2018-2035.  

Pani Barbara Grębowiec poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który 

uwzględnia zmiany z proponowanych projektów uchwał oraz innych zarządzeń Burmistrza. 

Zaznaczyła, że na sesji zapadną rozstrzygnięcia co do ostatecznego kształtu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2035. 

Głosowano: 6 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się – opinia pozytywna. 

 

Ad. 13 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia  z podatku od nieruchomości  gruntów, 

budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej   

w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych w Sandomierzu  

w ramach pomocy  de minimis. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. Dodatkowych wyjaśnień 

udzieliła Pani Monika Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat. 

Głosowano: 4 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 14 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości  

w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta 

Sandomierza.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Monika Hill. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 5 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 15 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku  

o dofinansowanie projektu pn.: ”Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Sandomierzu” w naborze wniosków do jednoetapowego konkursu  

zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IŻ.00-26-197/18 w ramach Działania 4.2 „Gospodarka 

odpadami” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w terminie do  

26.07.2018 r.  



 

6 
 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Jacek Kuliga – Naczelnik Wydziału 

Nadzoru Komunalnego. 

Mówca poinformował, że miasto ma możliwość pozyskania środków w wysokości do  

2 000 000 zł na rozbudowę PSZOK. Projekt uchwały jest deklaracją wyrażenia zgody na 

złożenie stosownych wniosków do konkursu RPO Woj. Świętokrzyskiego. Wkład własny 

gminy będzie wynosił 300 000,00 zł. Pozyskanie tych środków będzie się wiązało  

z podpisaniem siedmioletniej umowy z PGKiM na obsługę PSZK.  

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowanie projektu uchwały? 

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

 

Ad. 16 

Radna  Mariola Stępień odczytała pisma: 

- Burmistrza M. Sandomierza znak: SEK.0003.12.2018.AGA  – odpowiedź na zapytanie 

Komisji w sprawie kosztów budowy ronda na ul. Mickiewicza, 

- PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. znak: ZN/1724/18 – rozliczenie wartości rekompensaty za 

wykonanie usług transportu publicznego w 2017 roku, 

- PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. z dnia 13.06.2018 r. – odpowiedź na zapytanie dot. 

sprawozdania z działalności spółki za 2017 rok, 

- Szpitala Specjalistycznego w Sandomierzu – prośba o wsparcie działalności Oddziału 

Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. 

 

Ad. 17 

Brak wniosków. 

 

Ad. 18 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

    Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 


