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PROTOKÓŁ NR 8/6/2019 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW 

posiedzenie w dniu 28 maja 2019 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu            

i Finansów. 

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności. 

Radni nieobecni: Pan Marek Chruściel, Pani Ewa Gracz oraz Pan Janusz Poński. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyła również Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta 

Sandomierza. 

    

Ad. 1. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Mariola Stępień, powitała wszystkich obecnych na 

posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzyła 

posiedzenie. 

Ad. 2.    

Przewodnicząca odczytała porządek obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok (realizacja proj. 

“Jesteśmy dla Was”). 

4. Opiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok (m. in. remont      

ul. Mickiewicza, realizacja proj. “Enter, spacja... – nowoczesne technologie w Gminie 

Sandomierz, realizacja proj. Akademia Kompetencji Kluczowych). 

5. Opiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2019-2038. 

6. Opiniowanie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/456/2017 z dnia 25 

stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną 

„Starachowice” S.A. gruntów położonych na terenie miasta Sandomierza. 

7. Raport o stanie Gminy Sandomierz za rok 2018. 

8. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

9. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad przegłosowano jednomyślnie: 7 głosów „ZA”. 
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Ad. 3. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Skarbnik o zreferowanie projektu uchwały    

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiana ta 

wynika z faktu zaakceptowania przez Urząd Marszałkowski projektu „Jesteśmy dla Was”, 

którego realizacja została rozłożona na 2 lata, tj. 2019 – 2020. Jest to projekt skierowany do 

osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych sprawujących nad nimi opiekę.   

Projekt uchwały przegłosowano jednomyślnie: 7 głosów „ZA”. 

Ad. 4. 

Pani Barbara Grębowiec przedstawiając uzasadnienie kolejnych zmian budżetowych 

przewidzianych w projekcie uchwały w sprawie zmian z budżecie miasta na 2019 rok 

wskazała, że są one związane m. in. z koniecznością zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji 

otrzymanej w ramach projektu pn. „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania 

z Internetu, e-usług”. Dodała przy tym, że cel projektu został zrealizowany, a jedynie liczba 

odbiorców była mniejsza od zakładanej liczby uczestników. Pan Sylwester Łatka zapytał, czy 

istnieje niebezpieczeństwo, że całość otrzymanej na w/w projekt dotacji będzie musiała być 

zwrócona. Pani Skarbnik odpowiedziała, że tylko niewykorzystana część. W dalszej części 

Pani Grębowiec poinformowała, że kolejna zmiana budżetowa wynika z konieczności 

wyasygnowania z rezerwy ogólnej dodatkowych środków na remont ulicy Mickiewicza. 

Dodała, że został w tym zakresie przeprowadzony przetarg, jednakże najniższa oferta cenowa 

przekroczyła kwotę zabezpieczoną na ten cel w budżecie. Pani Renata Kraska zapytała w tym 

punkcie, jaka jest obecnie rezerwa ogólna, zwana rezerwą Burmistrza. Pani Skarbnik 

odpowiedziała, że po uwzględnieniu przesunięcia kwoty 100.000,00 zł, o której mowa  

w powyższym projekcie uchwały, będzie to kwota 625.000,00 zł. Pan Robert Kurosz zapytał, 

czy remont ulicy Mickiewicza będzie dofinansowany ze środków zewnętrznych. Pani 

Skarbnik potwierdziła, że tak - w ramach środków otrzymanych na realizację projektu dot. 

rewitalizacji.      

Projekt uchwały przegłosowano jednomyślnie: 7 głosów „ZA”. 

Ad. 5.  

W odniesieniu do projektu uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Skarbnik 

wyjaśniła, iż są to wszystkie zmiany w budżecie Gminy w okresie od poprzedniej sesji Rady 

Miasta dokonane zarządzeniami Burmistrza.   

Głosowanie: 6 głosów „ZA” (podczas głosowania nieobecny był Pan Krzysztof 

Szatan).     

Ad. 6. 

W odniesieniu do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XXXVII/456/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie 

Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A. gruntów położonych na terenie miasta 

Sandomierza Pani Stępień przypomniała ustalenia komisji z posiedzenia w dniu 24 kwietnia 

2019 r., podczas którego rozpatrzona została prośba Burmistrza Miasta Sandomierza  

w przedmiocie zajęcia stanowiska co do zasadności dalszego podtrzymywania złożonego 

wniosku o włączenie terenów tzw. Gęsiej Wólki do obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

„Starachowice”. Przewodnicząca wskazała, że z uwagi na duże koszty finansowe związane      

z wcieleniem Sandomierza do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., radni 
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zdecydowali o rezygnacji z podtrzymywania w/w wniosku. Krzysztof Szatan na posiedzeniu 

w dniu 28 maja br zwrócił uwagę, że korzyścią wynikającą z członkostwa w w/w strefie 

ekonomicznej byłoby niejako zwolnienie z konieczności szukania przez Gminę inwestorów. 

Dodał, że w przypadku rezygnacji ze strefy starachowickiej, a skupienie się jedynie na strefie 

ogólnej obejmującej cały kraj, Gmina będzie zmuszona sama szukać inwestorów. Pomimo 

zgłoszonych uwag, projekt w/w uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Głosowanie: 7 głosów „ZA”.      

Ad. 7. 

Komisja przyjęła Raport o stanie Gminy.   

Ad. 8. 

 Nikt z obecnych nie zgłosił żadnych wniosków. Przewodnicząca poinformowała 

jedynie o odpowiedzi na wniosek Komisji dotyczący zmiany zagospodarowania 

przestrzennego „Gęsiej Wólki”. Wskazała, że z pisma znak UA.6724.1.23.2019 z dnia 20 

maja 2019 r. wynika wprost, że zmiana przeznaczenia w/w terenu pod zabudowę 

jednorodzinną wymaga zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a tym samym 

wymusza spełnienie wymogów proceduralnych przewidzianych dla opracowania nowego 

planu. Przed podjęciem takiej uchwały koniecznym jest również przeanalizowanie zasadności 

tej zmiany, a także konieczność zaplanowania określonych środków finansowych.  

Ad. 9. 

Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji.   

                                                                              Przewodnicząca Komisji – Mariola Stępień 

 

 

 

 

Protokołowała: Magdalena Żukowska 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 


