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Protokół Nr 27/8/2020 

Komisja Budżetu i Finansów 

z dnia 22 września 2020 roku, godz. 13.00 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu                 

i Finansów. 

Obecni, jak w załączonych listach obecności. 

Radni spóźnieni: Pan Krzysztof Szatan 

Zaproszeni: 

Pan Paweł Niedźwiedź – Zastępca Burmistrza,  

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza, 

Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego (czyt.: TI), 

Pan Jarosław Szczerowoda – Inspektor Wydziału Nadzoru Komunalnego (czyt.: NK), 

Pan Rafał Bodura- pracownik Wydziału NK, 

Pan Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. 

Obecna: 

Pani Z.W.*) – Mieszkanka Sandomierza 

 

Ad. 1 

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.  

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sandomierz za I półrocze 2020 r. 

4. Opiniowanie projektu uchwały uchylającej Uchwałę Nr XVIII/209/2020 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1048T ulica 

Różana w miejscowości Sandomierz, od km 0+000 do km 0+492”. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.  

6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/274/2020 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.  

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

Sandomierz na lata 2020-2042. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy 

Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu        

i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.  

10.  Sprawy różne, wnioski komisji.  

11.   Zamknięcie obrad. 

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.  

Bez udziału w głosowaniu radnych: Pana Roberta Kurosza oraz Pana Sylwestra Łatki. 

 

Ad. 3 

Informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sandomierz za I półrocze 2020 r. 

 

Pani Barbara Grębowiec szczegółowo omówiła przebieg wykonania budżetu Gminy 

Sandomierz za I półrocze 2020 r. zwracając szczególną uwagę na: 

- wykonanie dochodów i wydatków, 
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- stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2020 r., 

- należności wymagalne i niewymagalne gminy na koniec I półrocza 2020 r.   

Radny Janusz Poński zwrócił uwagę na wyłączone miejskie oświetlenie niektórych ulic                       

w Sandomierzu.  

Radna Mariola Stępień oznajmiła, że na wniosek komisji oświetlenie miejskie zostało 

wydłużone do godziny pierwszej w nocy ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców.  

Radny Marek Chruściel zapytał o oszczędności uzyskane w wyniku wyłączenia oświetlenia 

ulicznego. Przypomniał, że energia elektryczna wzrosła o 70 %.  

Naczelnik Wydziału TI nie potrafił podać dokładnych kwot z tego tyt., ponieważ nie miał przy 

sobie odpowiednich dokumentów z wyliczeniami. Orientacyjna szacunkowa kwota wynosiła ok. 

120.000 zł. za miesiące od kwietnia do czerwca.   

Radny Krzysztof Szatan zapytał, czy istnieje możliwość zawarcia kontraktu na modernizację 

oświetlenia ulicznego jeszcze w bieżącym roku?  

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że przetarg na I etap zostanie ogłoszony we wrześniu.  

Radny Janusz Poński przypomniał, że stadion miejski otrzymał dofinansowanie                        

z Ministerstwa Sportu w wysokości ok. 900.000 zł na jego nadbudowę i rozbudowę.  

Głosowano – 9„za”- jednogłośnie.  

Bez udziału w głosowaniu radnego Roberta Kurosza.   

 

Ad.4 

Opiniowanie projektu uchwały uchylającej Uchwałę Nr XVIII/209/2020 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1048T ulica Różana 

w miejscowości Sandomierz, od km 0+000 do km 0+492”. 

 

Przewodnicząca komisji poinformowała, że powyższy projekt uchwały Komisja Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług zaopiniowała negatywnie.  

Z kolei, do Komisji Budżetu i Finansów zostało skierowane pismo znak: IR.IV.7822.68.2020               

z dnia 21.09.2020 r. ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z informacją, iż Powiat 

Sandomierski nie uzyskał dofinansowania na realizację zadania z Funduszu Dróg Samorządowych 

oraz ze środków przeznaczonych na usuwanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.  

Z treści pisma wynika, że wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Remont dróg powiatowych             

w Sandomierzu nr 1048T – ulica Różana od km 0+000 do km 0+493,00 oraz nr 1047T- ulica Wojska 

Polskiego od km 0+770,00 do km 0+862,00 został złożony przez Powiat Sandomierski  na rok 2021       

i obecnie jest na etapie oceny.        

Zastępca Burmistrza powiedział, że kwota 250.000 zł. przeznaczona na remont ul. Różanej 

zostanie rozdysponowana na inne inwestycje i cele.      

Pan Paweł Niedźwiedź poinformował, że zostało zlecone przygotowanie projektu dot. robót 

drogowych na odcinku 300 metrów u zbiegu ulic Rokitek i II Pułku Piechoty Legionów.  

Radny Andrzej Majewski zapytał o stopień wykonanych prac na ul. Różanej przez spółkę 

PGKiM.  

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że obecnie prace zostały wykonane tylko przez gazociągi.  

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania powyższego projektu uchwały. 

Głosowano – 9 „za”- jednogłośnie.  

Bez udziału w głosowaniu radnego Roberta Kurosza.  

 

Ad.5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

 

Pani Barbara Grębowiec szczegółowo przedstawiła zachodzące zmiany w budżecie gminy na 

2020 rok poprzez omówienie każdego działu: 

1. Zwiększenie dochodów Dz. 926 Rozdział 92601§ 2710 o kwotę 6.500,00 zł. 

2. Zmniejszenie wydatków: 

Dz. 600 Rozdz. 60078 §2710 o kwotę 250.000 zł., 
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Dz. 926 Rozdział 92695 §4210 o kwotę 20.000 zł., 

3. Zwiększenie wydatków: 

Dz. 600 Rozdz. 60004 §4300 o kwotę 106.400 zł., 

Dz. 600 Rozdz. 60016 §4270 o kwotę 50.000 zł., 

Dz. 750 Rozdz. 75075 §4300 o kwotę 30.000 zł., 

Dz. 900 Rozdz. 90095 §4270 o kwotę 28.600 zł., 

Dz. 921 Rozdz. 92116 §6060 o kwotę 30.000 zł., 

Dz. 921  Rozdz. 92120 §2720 o kwotę 5.000,00 zł., 

Dz. 926 Rozdz. 92601 §4270 o kwotę 26.500 zł.   

Członkowie komisji dyskutowali nt. stworzenia drukarni akcydensowej umieszczonej             

w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Parkowej 1 w Sandomierzu.      

Radni wyrazili swój niepokój, że powyższa inwestycja nie będzie atrakcyjna dla rzeszy 

turystów odwiedzających miasto, nie przyniesie oczekiwanych zysków, a kosztorys powinien zostać 

ponownie rzetelnie przeanalizowany.    

Radny Janusz Poński zwrócił uwagę na fakt, że obecne pomieszczenia przeznaczone na tzw. 

„muzeum drukarstwa” stanowią własność osoby prywatnej. 

W celu wyjaśnienia i przybliżenia zmiany w budżecie miasta ( Dz. 921 Rozdz. 92116 § 6060 -  

zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł.) zostali poproszeni o przyjście na posiedzenie komisji Pan 

Marcin Marzec – Burmistrz Sandomierza oraz Pani Adriana Wójcik – pracownica Wieloosobowego 

Stanowiska ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. 

Z podanych informacji przez Panią Adrianę Wójcik wynikało, że wstępny kosztorys  

i biznesplan dot. „Starej Zecerni” został przygotowany przez niepracująca już osobę Urzędzie 

Miejskim.   

Burmistrz Sandomierza oznajmił, że zakup urządzeń drukarni akcydensowej wynika  

z projektu „Rewitalizacji Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” dotyczącego 

integralnej części zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz  

z zakupem wyposażenia.”  

Pani Z.W.*) – Mieszkanka Sandomierza stwierdziła, że utworzenie „muzeum drukarstwa” jest 

nietrafionym pomysłem, ponieważ nie przyniesie znaczących dochodów dla gminy.  

Radny Janusz Poński nawiązując do zmiany w budżecie miasta ( Dz. 750 Rozdz. 75075 §4300 

zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł.) dot. zabezpieczenia środków finansowych na promocję 

gminy poprzez sport dla Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Wisła Sandomierz reprezentującej miasto          

w I lidze, sformułował wniosek o treści:   

 „Prośba o zaproszenie przedstawicieli Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Wisły Sandomierz” na kolejną 

sesję Rady Miasta Sandomierza w celu złożenia oficjalnych gratulacji za osiągnięte sukcesy 

sportowe.”  

Głosowano - 10 „za”- jednogłośnie.  

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały dot. zmian             

w budżecie gminy na 2020 r. 

Głosowano - 10 „za”- jednogłośnie.  

 

Ad. 6 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/274/2020 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.  

 

Pani Barbara Grębowiec rzetelnie przedstawiła powyższy projekt uchwały wymieniając 

zmiany, które nastąpiły w Uchwale Nr XXIII/274/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 

2020 r. : 

- §1 ust. 1, 

- §1 ust. 2, 

- §2, 

- §3 ust. 4, 

- §7. 
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Powyższe zmiany zostały dokonane po wcześniejszym uzgodnieniu z organem nadzorczym tj. 

Regionalną Izbą Obrachunkową w Kielcach.  

Wobec braku pytań radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania nad powyższym 

projektem uchwały.  

Głosowano - 9 „za” – jednogłośnie. 

Bez udziału w głosowaniu radnego Sylwestra Łatki.  

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2020-2042. 

 

Skarbnik Sandomierza powiedziała, że zmiany w załączniku nr 1 związane są z potrzebą 

dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmiany planu finansowego w budżecie Gminy na 

2020 r. oraz zmianą przyjętych wartości w kolumnie 4.1.1 oraz kolumnie 4.2.1 w roku 2021.  

Radny Wojciech Czerwiec dodał, że powyższy projekt zostanie wprowadzony do porządku 

obrad  najbliższej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 23 września 2020 r. przez Burmistrza 

Sandomierza. 

Radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania powyższego punktu porządku obrad komisji.   

Głosowano - 10 „za”- jednogłośnie.  

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy 

Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. 

 

Pan Jarosław Szczerowoda przedstawił powyższy projekt uchwały wyjaśniając, że Społeczny 

Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu złożył wnioski z prośbą o dofinansowanie 

prac konserwatorskich trzech nagrobków znajdujących się na Cmentarzu Katedralnym                         

w Sandomierzu.  

Podczas obrad komisji została przywołana ponowna, pisemna prośba Pana T.P.*), który 

zwrócił się do Burmistrza Sandomierza i Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o wsparcie 

finansowe pozwalające odrestaurować grób Rodziny Kamockich. 

 Przewodnicząca komisji wobec braku pytań przystąpiła do głosowania powyższego projektu 

uchwały.  

Głosowano - 10 „za”- jednogłośnie.  

 

Ad.9 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu              

i zwierząt środkami komunikacji miejskiej. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poprosiła Pana Rafała Bodurę o przedstawienie 

projektu uchwały.  

Radni zgodnie stwierdzili, że ilość oddanej krwi powinna zostać zmniejszona i wynosić: 

- dla kobiet – co najmniej 10 litrów,  

- dla mężczyzn – co najmniej 12 litrów. 

Ponadto, zapis dotyczący dokumentów, jakie uprawniona osoba musi okazać na żądanie 

kontrolera biletów powinna brzmieć następująco : 

„Legitymacja Zasłużony Dawca Krwi I lub II stopnia wraz z dokumentem tożsamości.” 

Przewodnicząca przystąpiła do głosowania projektu uchwały z powyższymi poprawkami. 

Głosowano - 9„za” – jednogłośnie.  

Bez udziału w głosowaniu radnego Roberta Kurosza.  
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Ad. 10 

Sprawy różne. 

 

Radny Wojciech Czerwiec zapytał Zastępcę Burmistrza o etap prac budowy toalet przy          

ul. Błonie w Sandomierzu.   

Pan Paweł Niedźwiedź oznajmił, że została uzyskana zgoda Świętokrzyskiego Konserwatora 

Zabytków i oprócz toalet będzie poszerzony również parking.   

Zastępca Burmistrza powiedział, że zostanie utworzona za zgodą konserwatora zabytków 

altana śmietnikowa na ul. Żydowskiej.   

Pani Z.W.*) przypomniała, że regularnie przez sześć lat stara się o umieszczeniu czytelnych 

tablic dojazdowych do parkingów dla turystów, którzy błądzą po mieście.  

Ponadto, mieszkanka zwróciła uwagę na kosztowny „projekt toalet w skarpie”, który został 

przygotowany w poprzedniej kadencji, a nie jest zrealizowany.    

 Radny Wojciech Czerwiec poprosił o udostępnienie wymienionego projektu do wglądu na 

posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Pan Paweł Niedźwiedź pozytywnie przychylił się do prośby przedmówcy.   

 Przewodnicząca Komisji odczytała pismo radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 27.08.2020 

r., zwracającego się z wnioskiem o podjęcie inicjatywy przez samorząd miasta upamiętnienia 450 

rocznicy „Zgody Sandomierskiej” tablicą okolicznościową umieszczoną na elewacji frontowej 

„Kamienicy Oleśnickich”.  

Radny Wojciech Czerwiec odparł, że Burmistrz Sandomierza w odpowiedzi na pismo radnego 

zadeklarował umieszczenie ww. tablicy na elewacji kamienicy podając wstępną datę na miesiąc 

styczeń 2021r.   

Radny Wojciech Czerwiec zwrócił się do Pana Pawła Niedźwiedzia o podanie informacji nt. 

stopnia przygotowania uchwały krajobrazowej.  

Zastępca Burmistrza zadeklarował sprawdzenie prac przeprowadzonych ww. temacie.  

 

Ad.11  

Zamknięcie obrad. 

 

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji.  

Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji. 

 

 

 

Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji  

 

 
 
 

 

 

Protokołowała:  

Marlena Lasek  

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2019.1429 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.  

 

 


