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Protokół Nr 28/9/2020 

Komisja Budżetu i Finansów 

z dnia 27 października 2020 roku, godz. 13.00 

 

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji 

Budżetu i Finansów. 

Obecni, jak w załączonych listach obecności. 

Radni nieobecni: Pan Marek Chruściel, Pan Krzysztof Szatan. 

Zaproszeni: 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Sandomierz, 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza, 

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

 

Ad. 1 

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła zdalne 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. 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. 

4. Opiniowanie projektu uchwały uchylającej 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, z późniejszymi zmianami. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad 

ich zbywania, nabywania i wykupu. 

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

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

Sandomierz na lata 2020- 2042. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu na Sali gimnastycznej przy 

II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu”.  

9. Sprawy różne, wnioski komisji.  

10. Zamknięcie obrad. 

Głosowano - 7 „za”- jednogłośnie.  

Bez udziału w głosowaniu radnego Roberta Kurosza. 

 

Ad. 3 

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. 

Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu 

przedstawienia powyższego projektu uchwały.  

Skarbnik Sandomierza rzetelnie omówiła dokument. 

Wobec braku pytań radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.    

Głosowano - 7 „za” – jednogłośnie.  

Bez udziału w głosowaniu radnego Roberta Kurosza. 
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Ad.4 

Opiniowanie projektu uchwały uchylającej 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, z późniejszymi zmianami. 

 

Przewodnicząca komisji udzieliła głosu Pani Barbarze Grębowiec, która poinformowała, że 

zaplanowane na 2020 r. przychody z tyt. emisji obligacji zostały zmniejszone z kwoty 3.500.000,00 zł 

do kwoty 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. 

obligacji komunalnych.  

Wobec braku pytań radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania powyższego projektu 

uchwały. 

Głosowano - 7 „za” – jednogłośnie.  

Bez udziału w głosowaniu radnego Roberta Kurosza. 

 

Ad.5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych  

oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Przewodnicząca komisja oddała głos Pani Barbarze Grębowiec, która dokładnie przedstawiła 

powyższy projekt uchwały oznajmiając, że dokument określa ogólne warunki emisji, tj. wielkość  

emisji, podział na serie, terminy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania, a wykup 

poszczególnych serii nastąpi w latach 2032- 2035.  

Wobec braku dyskusji radna Mariola Stępień przeszła do głosowania.  

Głosowano - 7 „za” – jednogłośnie.  

Bez udziału w głosowaniu radnego Roberta Kurosza. 

 

Ad.6 

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

Radna Mariola Stępień ponownie poprosiła o wypowiedź Skarbnika Sandomierza w celu 

przedstawienia kolejnego projektu uchwały.  

Pani Barbara Grębowiec rzetelnie omówiła każdą zmianę w budżecie gminy na 2020 r. po stronie          

- zwiększenia/ zmniejszenia dochodów,  

- zmniejszenia/ zwiększenia wydatków, 

- zmniejszenia przychodów. 

Radny Andrzej Majewski zapytał, czy kwoty ujęte w  Dz. 750 Rozdz. 75075 §4210 (Zakup 

materiałów i wyposażenia) w wysokości 2.000 zł. oraz § 4300 (Zakup usług pozostałych)                   

w wysokości 15.000 zł.  wystarczą na promocję Gminy Sandomierz? 

Pani Barbara Grębowiec odpowiedziała, że Pani Katarzyna Knap-Sawicka- Kierownik Referatu 

Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki wystąpiła z wnioskiem o podane wyżej kwoty.  

Radny Janusz Poński zapytał: 

-„Kto wygrał przetarg i na jaką kwotę w sprawie „Przebudowy i nadbudowy Miejskiej Biblioteki 

Publicznej wraz z wyposażeniem”? Czy zostały rozpoczęte prace projektowe w zakresie „Ożywienia 

terenów poprzemysłowych – przebudowa Placu Targowego przy ul. Przemysłowej” ? Ponadto, radny 

przypomniał, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji, której jest 

przewodniczącym zwróciła się z pisemną prośbą o możliwość uczestnictwa podczas spotkania                 

z projektantem. 

Pan Krzysztof Kwieciński oznajmił, że otwarcie ofert przetargowych dot. miejskiej biblioteki 

odbędzie się w dniu jutrzejszym o godz. 10.30. Z kolei, w sprawie placu targowego projektant określił 

się, że w najbliższym czasie przedstawi zaawansowaną koncepcję optymalizacji placu.  

Pan Krzysztof Kwieciński powiedział, że po wcześniejszym zapoznaniu się z powyższym projektem, 

Wydział TI przedstawi członkom Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji jego zapisy. 

Radny Janusz Poński dopytał o Dz.750 Rozdz.75023§4590 (Kary i odszkodowania wypłacane 

na rzecz osób fizycznych) o kwotę 384.200,00 zł. 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Sandomierza odpowiedział, że  jest to kwota wypłaty odszkodowania 

na rzecz wspólników spółki „Granit-Bet” s. c., zgodnie z wyrokiem Sądu sygn. akt SA Kraków Aga 
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104/19 (zwrot nakładów poniesionych przez wspólników na remont budynku przy ul. 11-go Listopada 

w Sandomierzu, stanowiącego własność Gminy).   

Radna Ewa Gracz zapytała czy została odebrana dokumentacja w sprawie adaptacji 

pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4? 

Naczelnik Wydziału TI odparł, że dokumentacja została odebrana i uzupełniona, a projekt budowy  

poprawiony przez projektanta. Pan Krzysztof Kwieciński dodał, że finalnie w przeciągu dwóch 

tygodni ukończy się praca formalna nad inwestycją dot. termomodernizacji budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu.  

Wobec braku dyskusji radna Mariola Stępień przeszła do głosowania.  

Głosowano - 8 „za” – jednogłośnie.  

Z udziałem w głosowaniu radnego Roberta Kurosza.  

 

Ad.7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2020- 2042. 

Przewodnicząca komisji zapytała członków o pytania.  

Wobec ich braku radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania. 

Głosowano - 8 „za” – jednogłośnie.   

 

Ad.8  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu na Sali gimnastycznej przy II 

Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu”. 

Burmistrz Sandomierza przybliżył uzasadnienie ww. projektu uchwały.  

Wobec braku dyskusji radna Mariola Stępień przeszła do głosowania.  

Głosowano - 8 „za” – jednogłośnie.  

 

Ad. 9  

Sprawy różne, wnioski komisji. 

Przewodnicząca komisji poinformowała obecnych o dwóch pismach, które wpłynęły do Komisji 

Budżetu i Finansów.  

Pierwsze, z dnia 20.10.2020 r. skierowane przez grupę radnych: Pana Andrzeja Bolewskiego, 

Pana Piotra Chojnackiego, Pana Marcina Świerkulę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych,            

w wysokości 120.000 zł na zakup wyposażenia (toaleta) parku przy ul. Baczyńskiego. 

Burmistrz Sandomierza odniósł się do pisma twierdząc, że pomysł jest atrakcyjny, ale ze względu na 

okrojony budżet gminy, niemożliwy do spełnienia. Zamysł budowy toalety powinien być ujęty             

w początkowym projekcie tworzenia parku osiedlowego na ul. Baczyńskiego. Ponadto, wniosków 

radnych do budżetu na 2021 r. jest bardzo dużo i należy je zweryfikować pod kątem najpilniejszych.  

Radni: Pani Mariola Stępień Pan Janusz Poński oraz Pan Robert Kurosz przychylili się do powyższej 

wypowiedzi burmistrza.  

Drugie, z dnia 23.10.2020 r. skierowane przez radnych Andrzeja Bolewskiego oraz Jacka 

Dybusa z „Koła Radnych Inicjatywa dla Sandomierza - Stowarzyszenie Proximus” w sprawie 

zwiększenia środków finansowych z budżetu miasta w wysokości 800.000 zł na walkę z epidemią 

koronawirusa i doposażenie w sprzęt Szpitala Powiatowego Świętego Ducha w Sandomierzu.    

Pani Barbara Grębowiec powiedziała, że w rezerwie „zarządzanie kryzysowe” zostało 210.000 zł,         

a w rezerwie Burmistrza Sandomierza pozostało ok. 150.000 zł.  Gmina Sandomierz nie dysponuje  

kwotą wymienioną przez radnych.  

Radny Robert Kurosz zaapelował do włodarza miasta, aby pracownicy pozostali w domach 

wykonując swoje obowiązki zdalnie pozwoli to zwiększyć maksymalnie bezpieczeństwo dla 

wszystkich osób.  

Burmistrz Sandomierza odpowiedział, że praca Urzędu Miejskiego będzie ograniczona, zostanie 

wznowiona zewnętrzna obsługa interesantów, a urzędnicy będą pracować w systemie rotacyjnym bądź 

zdalnym.  
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Ad.10 

Zamknięcie obrad. 

 

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji. 

Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła zdalne posiedzenie komisji. 

 

Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji  

 

 
Protokołowała:  

Marlena Lasek Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 


