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Protokół Nr 16/13/2015 

Komisji Budżetu i Finansów 

27 października 2015 roku 

 

 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: 

Agnieszka Frańczak-Szczepanek, 

Janusz Czajka. 

 

Ad. 1 

Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

a. Dofinansowanie remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu zniszczonej  

w pożarze, 

b. Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, 

c. Zwiększenie wydatków w dziale oświaty, 

d. Dotacja celowa dla Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu, 

e. Zwiększenie wydatków dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na remont sali lekcyjnej uszkodzonej  

po zalaniu. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/421/2010 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz 

rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 

miasta Sandomierza. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów  

na terenie miasta Sandomierza. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznani dotacji celowej Społecznemu komitetowi 

odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą „Remont  

i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu”. 

7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku. 

8. Wnioski Komisji. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

Pan Jacek Dybus poprosił – na wniosek Pani Beaty Pawłowskiej – Skarbnika Miasta -  o wprowadzenie 

do porządku obrad dwóch dodatkowych punktów:  

-   opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok, 

- opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2015-2029. Radni otrzymali te projekty przed rozpoczęciem posiedzenia.  

Zapytał, czy radni wyrażają zgodę na wprowadzenie tych punktów do porządku obrad. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby dodatkowe projekty znalazły się w punkcie 3 pod literą  

f, i g.  
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Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

a. Dofinansowanie remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej zniszczonej w pożarze, 

b. Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, 

c. Zwiększenie wydatków w dziale oświaty, 

d. Dotacja celowa dla Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego, 

e. Zwiększenie wydatków dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na remont sali lekcyjnej 

uszkodzonej po zalaniu, 

f. Wprowadzenie zadań remontowych w limicie wydatków na wieloletnie 

przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku, 

g. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2015-2029. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/421/2010 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz 

rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

budżetu miasta Sandomierza. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów  

na terenie miasta Sandomierza. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznani dotacji celowej Społecznemu 

komitetowi odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu na realizację zadania pod 

nazwą „Remont i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym  

w Sandomierzu”. 

7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku. 

8. Wnioski Komisji. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3a 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok - Dofinansowanie 

remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu zniszczonej w pożarze, 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Beata Pawłowska – Skarbnik Miasta 

Sandomierza. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Jacek Dybus poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Zapytał, kto jest  

za wyrażeniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad 3b 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -Dofinansowanie 

bieżącej działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Beata Pawłowska. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Jacek Dybus poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Zapytał, kto jest  

za wyrażeniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad 3c 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  zmiany wydatków 

w dziale oświaty. 
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Pani Beata Pawłowska przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformowała, że zmiany 

w budżecie dotyczą przeniesieniem środków  w związku ze zmianą liczby dzieci w poszczególnych 

punktach przedszkolnych. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Jacek Dybus poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Zapytał, kto jest  

za wyrażeniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3d 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok - Dotacja celowa dla 

Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Beata Pawłowska. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Jacek Dybus poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Zapytał, kto jest  

za wyrażeniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3e 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok - Zwiększenie 

wydatków dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na remont sali lekcyjnej uszkodzonej po zalaniu. 

Pani Beata Pawłowska przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformowała, że zmiany 

w budżecie dotyczą środków uzyskanych z odszkodowania od ubezpieczyciela Szkoły Podstawowej  

nr 2. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii do projektu uchwały. Zapytał, kto jest 

za takim wnioskiem? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3f  

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok - Wprowadzenie 

zadań remontowych w limicie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia  

w 2015 roku. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Beata Pawłowska. Poinformowała, że w Załączniku Nr 3 uchwały 

budżetowej zostały wpisane dwa zadania remontowe: remont i przebudowa ul. Maciejowskiego  

i Cieśli oraz remont i przebudowa ul. Schinzla i Dobkiewicza. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii do projektu uchwały. Zapytał, kto jest 

za takim wnioskiem? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3g 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2015-2029. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia do projektu uchwały. 

Uwag nie wniesiono. 

Pan Jacek Dybus poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały. Zapytał kto 

jest „za”? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/421/2010 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta Sandomierza. 

Pani Beata Pawłowska poinformowała, że proponowana zmiana w procedurze uchwalania budżetu 

przyczyni się do większej czytelności tego obszernego dokumentu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Jacek Dybus poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał kto jest za takim 

wnioskiem? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie 

miasta Sandomierza. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału Nadzoru 

Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, poinformował, że na posiedzeniu Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług zgłosił poprawki do tego projektu, komisja zaopiniowała  

je pozytywnie. 

Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług odczytała 

przyjęte poprawki:  

• „§ 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie – Dokumentem uprawniającym do obniżonej opłaty z tytułu 

posiadania psa, o której mowa w ust. 2, jest zaświadczenie lub wpis w książeczce zdrowia psa 

informujący o przeprowadzonym zabiegu, sporządzony przez lekarza weterynarii” 

• § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie – Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest identyfikator 

/zawieszka dla psa wydany przez Urząd Miejski w Sandomierzu” 

• § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie – Identyfikator/zawieszka o których mowa w ust 3 powinien 

być przyczepiony do obroży psa przebywającego w miejscu publicznym” 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Przedstawione poprawki przyjęto przez aklamację. 

Pan Jacek Dybus poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał, kto jest za takim 

wnioskiem? 

Głosowano: 9 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi 

Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą remont  

i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu. 

Pan Jacek Dybus przypomniał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała zamianę w budżecie dotyczącą 

przekazania środków na odnowę nagrobków. 

Radni nie wnieśli uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za wyrażeniem pozytywnej opinii w tej sprawie? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 7 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że radni otrzymali w terminie ustawowym informację  

o przebiegu wykonania budżetu miasta, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej miasta wg stanu na 30 czerwca 2015 r. oraz informację o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowych instytucji kultury. 

Pani Beata Pawłowska poinformowała, że przedmiotowe sprawozdanie uzyskało pozytywna opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
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W dyskusji poruszono sprawy dotyczące: 

- rozliczenia inwestycji – budowa ul. 11 Listopada, 

- budowy placu zabaw przy ul. Schinzla, 

- jakości dróg ul. Bosmańska, Sielecka, oddanych do użytku po remoncie, 

- statusu spraw prowadzonych z PTTK, 

Pan Jacek Dybus poprosił o pozytywne zaopiniowanie dokumentu. Zapytał, kto jest za takim 

wnioskiem? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 8 

Wnioski Komisji. 

Radny Andrzej Gleń zgłosił wniosek formalny: 

Komisja Budżetu i Finansów prosi Burmistrza o przedstawienie na piśmie dokładnego rozliczenia  

z  wykonania robót w ramach włączenia ulicy Knothego do ulicy Mickiewicza. Zgodnie z podjętą przez 

Radę Miasta Sandomierza uchwałą, przeznaczono na ten cel kwotę 16.000,00 zł. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedmiotowy wniosek. Zapytał kto jest za? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 9 

Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Jacek Dybus 

    Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


