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Protokół Nr 54/13/2017 

Komisja Budżetu i Finansów 

w dniu 11 października 2017 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń– Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów. Obecni, jak w załączonej liście obecności.  

Nieobecni radni: Mariola Stępień, Andrzej Lebida, Piotr Majewski. 

Ad. 1  

Pan Andrzej Gleń stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji. 

Ad. 2  

Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Omówienie harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji – wykonanie budżetu  

za I półrocze 2017 r. 

4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r. 

5. Wnioski Komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3  

Omówienie harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji – wykonanie budżetu za I półrocze 

2017 r. (Załącznik do niniejszego protokołu) 

Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego - udzielił 

szczegółowych informacji o stopniu realizacji następujących inwestycji: 

• Przebudowa Placu 3-go Maja 

• Przebudowa placu targowego przy ulicy Przemysłowej 

• Przebudowa Bulwaru nad Wisłą – II etap 

• Rewaloryzacja Parku Miejskiego 

• Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy 

• Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu 

• Budowa Przedszkola przy ulicy T. Króla 

• Budowa parkingów przy ulicy Browarnej 

• Przebudowa ulic: Schinzla i Dobkiewicza 

• Budowa ulic: Kochanowskiego, Warzywnej, Brzozowej, Długiej, Piszczele 

• Budowa ulicy Jaśminowej 

• Budowa ulicy Czereśniowej 

• Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej/Mickiewicza 

• Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Tatarskiej do ulicy Piszczele 

• Bidowa ulicy II Pułku Legionów 

• Budowa parkingów przy ulicy T. Króla 6-8 
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• Budowa odcinka ulicy Sieleckiej 

• Przebudowa ulicy cieśli i Maciejowskiego 

• Przebudowa ulicy Krętej do Salve Regina 

• Budowa parkingów przy Wałodrodze 

• Projekt i budowa parkingów przy ulicy Żółkiewskiego 9 

• Przebudowa chodnika przy ulicy Mokoszyńskiej 

• Budowa chodnika przy ulicy Rokitek 17 

• Budowa chodnika przy ulicy W. Polskiego – odcinek od ulicy Kochanowskiego do 

Cegielnianej 

• Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 

• Przebudowa i adaptacja Szkoły Podstawowej nr 4 na przedszkole ze żłobkiem 

• Budowa oświetlenia ulicy Topolowej 

• Budowa oświetlenia ulicy Koćmierzów 

• Budowa placu zabaw przy ulicy Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej 

• Zagospodarowanie terenu przy ulicy Schinzla – Jasno, czysto, bezpiecznie 

• Adaptacja budynku przy ulicy Błonie 

• Zagospodarowanie działki przy ulicy Błonie 

• Wymiana windy osobowej na krytej pływalni 

• Zakup i montaż urządzeń na Skate Parku w Parku Piszczele 

• Przebudowa domu kultury przy ulicy Portowej 

• Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina 

• Zabezpieczenie fragmentów murów obronnych przy ulicy Żydowskiej 

• Budowa ulicy Krzyżowej 

• Odbudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 i II LO. 

Komisja omówiła poszczególne zadania oraz zakres zaawansowania robót. 

Radni poprosili o dodatkowe wyjaśnienia:  

- czy Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej zadeklarował współpracę i środki finansowe  

na rozbudowę budynku przy stadionie sportowym w Sandomierzu, 

- jaki jest termin i zakres prac budowy chodnika przy ul W. Polskiego według zawartego 

porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych, 

- kto monitoruje budowę ul. Kochanowskiego, jak przedstawia się harmonogramu prac 

tej inwestycji. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Przewodniczący Komisji zwróci się do Burmistrza Miasta o udzielenie pisemnej 

odpowiedzi na zadane pytania. 

Ad 4 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r. 

Komisja wysłuchała obszernego wystąpienia Pani Barbary Grębowiec – skarbnika Miasta 

Sandomierza. 

Mówczyni powiedziała między innymi, że: 
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Do 30.06.2017 r. plan dochodów po zmianach wynosił 107 888 857,16 zł z tego dochody bieżące – 

101 630 113,60 zł, dochody majątkowe – 6 258 743,56 zł. Plan wydatków - 110 660 857,16 zł z tego 

wydatki bieżące – 95 134 215,68 zł. wydatki majątkowe - 15 526 641,48 zł 

WYKONANIE DOCHODÓW – 47,61% 

WYKONANIE WYDATKÓW – 43,19% 

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3 572 516,10 zł. Po stronie wykonania wykazano 

wolne środki w kwocie 8 602 718,39 zł pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca br. wyniósł 34 250 000,00 zł. zadłużenie wynika z 

wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych. 

Należności gminy Sandomierz na koniec I półrocza 2017 r stanowiły kwotę 34 783 151,22 zł: 

- należności wymagalne – 13 563 429,15 zł. 

- pozostałe – 11 839 249,63 zł 

- gotówka i depozyty – 9 380 481,44 zł. 

Na dzień 30.06.2017 r. miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych. 

Pani Skarbnik poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr 87/2017 z dnia 

14.09.2017 r pozytywnie zaopiniowała przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.  

W dyskusji radni zwrócili uwagę na niski procent wykonania dochodów majątkowych. 

Innych uwag nie wniesiono. 

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

pozytywnej? 

Głosowano: 6 „za”, 0 ‘przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Przewodniczący komisji poinformował, że pytania sprecyzowane przez radnych w punkcie 3 porządku 

obrad przekaże osobnym pismem do Burmistrza. 

Ad. 6 

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

 

 

     Andrzej Gleń 

   Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

   

 

 

 

 



 

4 
 

 

 


