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PROTOKÓŁ NR 5/3/2019 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW 

posiedzenie w dniu 26 marca 2019 roku 

 

 Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu  

i Finansów. 

Radni obecni: 

Mariola Stępień, Ewa Gracz, Renata Kraska, Sylwester Łatka, Tomasz Malinowski, Andrzej 

Majewski, Janusz Poński, Krzysztof Szatan. 

Radni nieobecni: Robert Kurosz, Marek Chruściel. 

W posiedzeniu wzięli udział: 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza, 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, 

Pani Aleksandra Zbyradowska – pracownik Urzędu Miejskiego, stanowisko do spraw 

pozyskiwania środków zewnętrznych, 

Pani Angelika Kędzierska – Zastępca Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego, 

Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego. 

Ad. 1 

Pani Mariola Stępień powitała obecnych, stwierdziła na podstawie listy obecności 

prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie komisji. 

Ad. 2 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie drugiej aktualizacji „Programu Rewitalizacji 

Miasta Sandomierza na lata 2016-2023”. (projekt dodatkowy) 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Sandomierz od 

Powiatu Sandomierskiego zadania własnego powiatu, w zakresie letniego utrzymania 

dróg powiatowych położonych na terenie administracyjnym Gminy Sandomierz. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.  

6.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - 

CUW  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.  

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.  

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok 

(projekt dodatkowy) 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2019-2038 (wersja II) 

11. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji 

12. Sprawy różne, wnioski. 

13. Zamknięcie obrad. 
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Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie drugiej aktualizacji „Programu Rewitalizacji Miasta 

Sandomierza na lata 2016-2023”. (projekt dodatkowy) 

Pani Mariola Stępień powiedziała, że Burmistrz przedłożył w/w projekt uchwały do 

zaopiniowania przez Komisję Budżetu i Finansów w związku z tym, że zachodzi potrzeba 

wprowadzenia go do porządku obrad jutrzejszej sesji. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Aleksandra Zbyradowska. 

Mówczyni powiedziała, że aktualizacja „dotyczy stron 66, 67, 138 gdzie zaktualizowano 

projekt 33: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego 

etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum 

Zdrowia Psychicznego. W rozdziale IX strona 177 zaktualizowano komplementarność  

finansową oraz  na stronie 187 zaktualizowano wykaz projektów podstawowych. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Sandomierz od Powiatu 

Sandomierskiego zadania własnego powiatu, w zakresie letniego utrzymania dróg 

powiatowych położonych na terenie administracyjnym Gminy Sandomierz. 

Komisja wysłuchała obszernej informacji uzasadniającej podjęcie niniejszej uchwały, którą 

przedstawiła Pani Angelika Kędzierska. 

Mówczyni powiedziała między innymi, że „chodzi o utrzymanie w należytej czystości  

wszystkich ulic znajdujących się w granicach administracyjnych miasta. Powiat Sandomierski 

podjął już uchwałę o przekazaniu na ten cel 110 000,00 zł.” 

Podkreśliła również, że umowa będzie dotyczyć tylko sezonu letniego – 2019, „dopiero po 

rozliczeniu sezonu będzie można dokonać oceny, czy takie rozwiązanie spełni nasze 

oczekiwania i czy będziemy je powtarzać”. 

Po dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Przewodnicząca komisji zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok – CUW 
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Pani Barbara Grębowiec przedstawiła uzasadnienie wskazując, że projekt uchwały dotyczy 

przeniesienia środków w związku z otwarciem działalności niepublicznego Przedszkola 

„Różowy Słoń”. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.  

Pani Barbara Grębowiec przedstawiła uzasadnienie. 

Powiedziała między innymi o wprowadzeniu środków pochodzących z budżetu Powiatu 

Sandomierskiego w wysokości 110 000,00 zł na utrzymanie letnie dróg w mieście oraz  

o zmianie planu dochodów i wydatków w związku z wprowadzeniem nowych stawek opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Radni nie wnieśli uwag, 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.  

Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie. 

W dziale 400 rozdział 40095 paragraf 6257 i 6259 dokonuje się zmian w planie dochodów  

i wydatków celem zabezpieczenia środków na termomodernizację dwóch budynków Szkoły 

Podstawowej Nr 2 oraz budynku Centrum Rekreacji MOSiR.  

Zwiększa się również wydatki w dziale 801 w rozdziałach; 

- rozdział 80101 paragraf 4270, 

- rozdział 80104 paragraf 4270, 

- rozdział 80110 paragraf 4270. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 9  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.  

Projekt dodatkowy 

Pani Skarbnik poinformowała, że w wyniku przetargów na wykonanie Pl. 3-go Maja oraz 

budynku dla kupców konieczne jest dokonanie zmiany w planie wydatków  w dziale 700. 

Zadania będą realizowane w ramach „Rewitalizacji”. Wprowadza się wolne środki jako 

nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą  

z wyemitowania papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej 

kwocie 457 013,89 zł. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę: 

- na bardzo wysoki koszt wykonania m2  budynku kupców wynoszący 3 500,00 zł. 

- zadano pytanie, czy nie jest to niegospodarność. 

Pan Krzysztof Kwieciński powiedział, że najniższa oferta w przetargu na wykonanie budynku 

kupców wynosiła 1 300 000,00 zł. 

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania. 
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Pani Mariola Stępień zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na  lata 2019-2038 (wersja II) 

Pani Skarbnik poinformowała, że w związku z opinią pozytywną co do poprzedniej zmiany  

w budżecie miasta, zachodzi potrzeba zaopiniowania zmiany WPF uwzględniającej przyjęte 

propozycje. Poprosiła radnych o zaopiniowanie wersji II WPF. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 11,12 

Komisja zapoznała się z pismem Burmistrza Miasta Sandomierza znak: GN.6823.2.2019.DLO. 

Państwo M. i L.S.*) zwrócili się do Burmistrza z propozycją zakupu przez Gminę Sandomierz 

nieruchomości przy ul. W. Polskiego. Zdaniem wnioskodawców budynek oraz działka może 

służyć celom społecznym. 

Burmistrz zwraca się do Radnych o opinię w tej sprawie. 

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodnicząca komisji sprecyzowała wniosek: 

Po przeprowadzonej analizie oferty złożonej przez Państwa S.*) Komisja Budżetu  

i Finansów nie znajduje powodów, dla których zakup proponowanej nieruchomości byłby 

niezbędny dla miasta. Ponadto napięty budżet 2019 roku nie pozwala na wprowadzenie 

dodatkowych wydatków. 

Powyższe stanowisko przyjęto jednogłośnie – 8 głosów „za”. 

Komisja zapoznała się z dokumentami złożonymi przez Burmistrza Miasta Sandomierz 

pismem znak: TI.7011.75.1.2017.WWA z dnia 6.02.2019 r. – odpowiedź na wniosek komisji. 

Komisja zapoznała się z pismem Burmistrza Miasta Sandomierza znak: Fn.7146.1.2019.ZCZ  

z dnia 8.03.2019 r. zawierającym informację o realizacji Uchwały Nr XLIII/435/2014 z dnia 24 

września 2014 r w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu umarzania, odraczania 

terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych (…) 

Ad. 13 

Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

    Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  

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

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 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.  

 

 

 


