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Protokół Nr 22/3/2020 
Komisja Budżetu i Finansów 
w dniu 18 marca 2020 roku 

 
Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów. 
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
Radni nieobecni: Pani Ewa Gracz, Pani Renata Kraska, Pan Tomasz Malinowski, Pan Krzysztof 
Szatan 
 
Ad. 1 Przewodnicząca Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji. 
Ad. 2 Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.  
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2020-2042.  
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.  
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację w 2020 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura 
Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych 
projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania”. 

7. Sprawy różne, wnioski komisji. 
8. Zamknięcie obrad. 

 
Głosowano-6„za” – (jednogłośnie) 
Porządek obrad został przyjęty. 
 
Ad. 3 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
Pani Barbara Grębowiec Skarbnik Sandomierza przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały. 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 24.02.2020 r. nakazało dokonać zmian w 
budżecie poprzez określenie prawidłowej kwoty dochodów z tyt. wpływów z podatku dochodowego 
od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów. Niniejszą uchwałą dokonuje się 
zmiany w planie finansowym budżetu gminy poprzez m.in. zwiększenie dochodów z tyt. podatku od 
czynności cywilno-prawnych i wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz opłat za 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwiększenie planu dochodów dokonane zostało na 
podstawie analizy porównawczej z wykonania dochodów za rok poprzedni. 
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad ww. projektem 
uchwały. Zapytała, kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 
Głosowanie: 6„za” (jednogłośnie) 
Opinia pozytywna. 
 
Ad. 4 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sandomierz na lata 2020-2042.  
Pani Barbara Grębowiec przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały, wyjaśniła, że wprowadzane są 
zmiany w załącznikach nr 1- związane z potrzebą dostosowania WPF do zmiany planu finansowego w 
budżecie Gminy na 2020 r., poinformowała też, że poprzez dodanie pkt. 3 zmieni się objaśnienie 
przyjętych wartości do WPF. Poinformowała o zamiarze wniesienia autopoprawki do uchwały w zał. 
nr 1, str. 5 – rok 2020, kolumna 4.2 i 4.2.1 - zmiana kwoty na 364.015,29 oraz kolumna 4.3 i 4.3.1 – 
zmiana kwoty na 1.109.669,69.  
 
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad ww. projektem 
uchwały. Zapytała, kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 
Głosowanie: 6„za” (jednogłośnie) 
Opinia pozytywna. 
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Ad. 5 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.  
 
Pani Barbara Grębowiec przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały, poinformowała, że zmienia się 
plan przychodów budżetu na rok 2020 r. o kwotę 239.728,00 zł. W 2019 r. Gmina otrzymała dotację 
na remont ul. Chwałeckiej oraz Mokoszyńskiej w wysokości 440.807,00 zł. W wyniku przetargu 
wyłoniony został wykonawca, z którym podpisano umowę na kwotę niższą niż zakładana. Kwota 
239.728,00 zł jako niewykorzystana część dotacji została zwrócona na rachunek Wojewody. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad ww. projektem 
uchwały. Zapytała, kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 
Głosowanie - 6 „za” (jednogłośnie) 
Opinia pozytywna. 
 
Ad. 6 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sandomierskiemu na realizację w 2020 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw 
Artystycznych w Sandomierzu oraz na wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych projektu 
związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania”. 
 
Pani Barbara Grębowiec wyjaśniła, że Gmina udziela pomocy finansowej w drodze współdziałania  
z Powiatem Sandomierskim. 
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad ww. projektem 
uchwały. Zapytała, kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 
Głosowanie - 4 „za” (2 osoby nie brały udziału w głosowaniu) 
Opinia pozytywna. 
 
Ad. 7 Sprawy różne, wnioski komisji. 
Brak wniosków 
 
Ad. 8. Zamknięcie obrad. 
Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji. 
 
 
 
 

     Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Dorota Drozdowska-Achenbach 
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 


