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Protokół Nr 20/17/2015 

Komisji Budżetu i Finansów 

21 grudnia 2015 roku 

Posiedzenie wspólne z Komisją Rewizyjną 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów. 

Obecni, jak w załączonych listach obecności. 

Nieobecny: Piotr Majewski. 

Ad. 1 

Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie list obecności prawomocność obrad obu komisji, otworzył 

posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Rewizyjnej. 

Ad. 2 

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się i opiniowanie wniosków do projektu budżetu miasta na 2016 rok (w tym do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029), opracowanych 

przez komisje stałe Rady Miasta Sandomierza. 

4. Sprawy różne. Wnioski. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 13 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Zapoznanie się z wnioskami komisji stałych Rady Miasta Sandomierza do projektu uchwały 

budżetowej na 2016 rok w tym do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-

2029. 

Pan Jacek Dybus poprosił Panią Beatę Pawłowską – Skarbnika Miasta o udzielenie informacji na 

temat zaplanowanych przez komisje stałe przedsięwzięć inwestycyjnych na 2016 rok. 

Pani Beata Pawłowska poinformowała, że: 

Planuje  się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

-wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 1 536 465,90zł 

- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1 536 465,90zł 

Zgodnie z tym co ustalono na posiedzeniach poszczególnych komisji proponuje się wprowadzenie 

zadań: 

-Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (zgodnie z uwagą RIO), 

- zmiana nazwy zadania  budowa budynku socjalnego , 

- budowa ciągu pieszo – jezdnego ul. Tatarska do ul. Piszczele, 

- budowa parkingów i ronda przy ul Koseły-A. Krajowej, 

- budowa parkingów przy ul T. Króla, 

-  budowa placu zabaw przy ul. Wielowiejskie, 

- zmiana nazwy zadania budowa przedszkola,  

- zmiana nazwy zadania budowa żłobka, 

- budowa ul Czereśniowej, 

- zmiana nazwy zadania budowa „Przebudowa Bulwaru”, 

- kompleksowe uzbrojenie terenów, 

- proponuje się wykreślenia zadania budowa ul Zarzekowice, 
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Proponuje się źródło pokrycia tych zadań ze zmniejszenia wydatków bieżących 

Uzupełnione zostaną również objaśnienia do WPF zgodnie z opinią RIO poprzez: 

 ujęcie budowy tras rowerowych w projekcie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo 

Świętokrzyskie- trwałość projektu,  

wykonanie włączenia ul. Knothego do ul. Mickiewicza – realizacja zadania zakończona w 2015 roku 

- zwiększenie nakładów na zabezpieczenie murów obronnych przy ul. Żydowskiej. 

Przewodniczący obrad poprosił radnych o uwagi do powyższych propozycji. 

Uwag nie wniesiono. 

Poprosił o przyjęcie tych uwag w głosowaniu. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 12 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Pan Jacek Dybus poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy Sandomierz na lata 2016-2029 z wniesionymi zmianami. Zapytał kto jest 

za? 

Głosowano: 12 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Pan Jacek Dybus powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów zapozna się z opiniami komisji stałych 

Rady Miasta do projektu budżetu miasta na 2016 rok. Poprosił Pana Andrzeja Lebidę. 

Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa poinformował, że komisja nie wniosła zmian do projektu budżetu i zaopiniowała go 

pozytywnie. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

poinformowała, że: 

W dniu 16 grudnia 2015 r. Komisja zaproponowała następujące zmiany 

Załącznik  Nr 10 

Dopisanie pozycji 

Dział 803 Szkolnictwo wyższe 

80306 Działalność dydaktyczna zwiększono wydatki o 10.000,00zł. (dotacja celowa dla szkoły wyższej 

w Sandomierzu) 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Wydatki łącznie proponuje się zmniejszyć o kwotę 229.500,00zł. 

W pozycji dotacje na zadania bieżące zmniejszenie o kwotę 164.500,00zł w tym: 

• zmniejszono dotację na Sandomierskie Centrum Kultury o kwotę 75.000,00zł. 

• zmniejszono dotację na Biblioteki o kwotę 75.000,00zł. 

• inne dotacje zostały zmniejszone w następujący sposób w tym dziale: 

921 92195 
Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji 

nauki wśród mieszkańców Sandomierza  

Konkursy 

ofert 

25 000,00 
zł -5 000,00 zł 

921 92195 
Kultywowanie okresu historycznej świetności 

miasta Sandomierza  

Konkursy 

ofert 

40 000,00 
zł 

 

921 92195 

Pielęgnowanie i podtrzymywanie w 

społeczeństwie rozwoju świadomości narodowej i 

obywatelskiej 

Konkursy 

ofert 3 000,00 zł -500,00 zł 

921 92195 

Podtrzymywanie i upowszechnianie w 

społeczeństwie tradycji związanych z obronnością 

kraju i polskiego czynu zbrojnego 

Konkursy 

ofert 2 000,00 zł -1 500,00 zł 

921 92195 
Upowszechnianie w społeczeństwie tradycji walk 

o wolność i niepodległosć kraju, pielęgnowanie 

Konkursy 

ofert 2 000,00 zł -1 500,00 zł 



 

3 
 

polskości i rozwoju świadomości narodowej 

921 92195 

Popularyzacja i upowszechnianie wartości 

patriotycznych i obywatelskich, utrwalanie w 

pamięci społecznej dziejów walk 

niepodległościowych oraz wzmacnianie 

tożsamosci lokalnej poprzez upowszechnianie 

wiedzy o Sandomierzu 

Konkursy 

ofert 5 000,00 zł -6 000,00 zł 

 

W pozycji inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 65.000,00zł. W związku                                  

z przeniesieniem realizacji  w Gospodarce komunalnej zadania pn. Przyjazny Sandomierz” 

dostosowanie kina starówka dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przeniesienie zadania wiąże się z 

możliwością pozyskania na ten cel dofinansowania przez samorząd z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

926 Kultura fizyczna 

Wydatki łącznie zmniejszono o kwotę 902.500,00zł. 

W tym: 

• wydatki majątkowe zmniejszono o 36.000,00zł (wycofanie realizacji następujących zadań: 

zakup urządzenia wielofunkcyjnego 6.000,00zł, zakup wiaty przenośnej zadaszenie lodowiska 

30.000,00zł.) 

• wydatki bieżące zmniejszono łącznie o kwotę 866.500,00zł. 

W tym na: 

• wydatki statutowe zmniejszono o 672.500,00zł., 

• wydatki w zakresie wynagrodzeń zmniejszono o 230.000,00zł., 

• świadczenia zmniejszono o 8.000,00zł, 

• Dotacje zwiększono o kwotę 44.000,00zł – dotyczy realizacji zadań w ramach Akademii 

Młodych Orłów. 

926 92695 
Prowadzenie szkolenia sportowego 

dzieci i młodzieży w zakresie karate 

Konkursy 

ofert 20 000,00 zł -2 000,00 zł 

926 92695 

Prowadzenie szkolenia sportowego 

dla dzieci i młodzieży w zakresie 

tenisa stołowego 

Konkursy 

ofert 9 000,00 zł 
 

926 92695 

Prowadzenie szkolenia sportowego 

dla dzieci i młodzieży w zakresie 

pływania 

Konkursy 

ofert 20 000,00 zł 2 000,00 zł 

926 92695 

Organizowanie wędkarstwa, 

rekreacji i sportu wędkarskiego na 

terenie Sandomierza 

Konkursy 

ofert 9 000,00 zł 
 

926 92695 
Prowadzenie szkolenia sportowego 

w piłce siatkowej dziewcząt 

Konkursy 

ofert 90 000,00 zł 40 000,00 zł 

926 92695 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 

wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i 

młodzieży z terenu Sandomierza  

Konkursy 

ofert 25 000,00 zł 2 000 zł 

926 92695 

Prowadzenie szkolenia sportowego 

dzieci i młodzieży w zakresie piłki 

ręcznej 

Konkursy 

ofert 74 000,00 zł 
 926 92695 Prowadzenie szkolenia dzieci i Konkursy 35 000,00 zł 8 000,00 zł 



 

4 
 

młodzieży w zakresie lekkoatletyki ofert 

926 92695 

Prowadzenie szkolenia sportowego 

dzieci i młodzieży w zakresie piłki 

nożnej 

Konkursy 

ofert 90 000,00 zł 9 000,00 zł 

926 92695 

Prowadzenie pracy szkoleniowo-

treningowej dla dzieci i młodzieży w 

zakresie boksu 

Konkursy 

ofert 5 000,00 zł -11 000,00 zł 

926 92695 

Wsparcie finansowe rozwoju sportu 

na obszarze Gminy Miejskiej 

Sandomierz 

Konkursy 

ofert 654 000,00 zł 44 000,00 zł 

 

Skreśla się z Załącznika Nr 10 zadania: 

Dz. 926 92695 – Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, 

kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawnej – 18 000,00zł 

Dz. 926 92695 – Zorganizowanie i przeprowadzenie miejscowej akcji letniej „Piszczele 2016” – 

10 000,00zł 

Załącznik Nr 4 

Skreślenie zadań; 

Dz. 926 92601 – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 6 000,00zł 

Dz. 926 92601 – Zakup wiaty przenośnej- zadaszenie lodowiska – 30 000,00zł. 

Pan Jacek Dybus zapytał, czy są uwagi do propozycji przedstawionych przez Komisje Nauki, Oświaty, 

Kultury i Sportu? 

Uwag nie wniesiono. Poprosił o przegłosowanie tych zmian. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 13 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

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

propozycje komisji: 

Posiedzenie Komisji w dniu 14 grudnia 2015 r. 

Propozycje wprowadzenia zadań – wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do 

poniesienia w 2016 roku  

W załączniku Nr 3 

1. Skreślenie punktu  5 – Budowa ul. Zarzekowice i przeniesienie tego zadania  do Załącznika Nr 

4 

2. W dziale 600 60016 wpisać zadania 

Dz. 600  60016 -  Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tatarskiej do ul. Piszczele                 

30 000,00zł                                                                                                                                                         

3. Dz.  600 60016 - Budowa ul. Czereśniowej                                                                                      

30 000,00zł 

4. Dz. 800 60016 - Budowa parkingów przy ul. T. Króla nr 6-8                                                         

30 000,00zł                                

5. Dz. 600 60016 - Budowa parkingów przy ul. Koseły oraz budowa ronda na skrzyżowaniu 

Koseły- A. Krajowej                                                                                                                                                

200 000,00zł   

6. Punkt 13 wprowadzić zmianę nazwy zadania na  – Budowa budynku z mieszkaniami 

tymczasowymi 



 

5 
 

7. Punkt 14 zmienić nazwę zadania na – Budowa Bulwaru nad Wisłą etap II Koprzywianka 

zwiększenie środków                                                                                                                                                 

350 000,00zł 

8. Dz. 900 90095 wpisać nowe zadanie otrzymuje brzmienie - Budowa placu zabaw przy ul. 

Wielowiejskiej, Wałowej, Sieleckiej                                                                                                   

60 000,00zł                                   

W załączniku Nr 4 

Wprowadzenie zadań:  

1. Dz. 600 60016 - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza- A. Krajowej                     

200 000,00 zł                                 

2.  Dz. 600 60016  - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Słowackiego-Koseły                            

200 000,00 zł                                

3. Przeniesienie z zał nr 3 z zadanie Budowa ul. Zarzekowice (zwiększono)                               

250 000,00 zł                                                                                 

4. Dz. 900 90015   Budowa oświetlenia ul. Salve Regina                                                                

230 000,00 zł                               

RAZEM: 1 580 000,00 zł          

                                                                                                                                                                                                                                 

Na powyższe inwestycje proponuje się  środki pochodzące ze zmniejszeń (wydatki bieżące) w 

rozdziałach:  

75023 – 10 000,07 zł 

75414 – 28 000,00 zł - (22 436,00 zł – zad. 10) 

85154 – 135 700,00 zł (2), (3), (zad. 4 – 75 700,00 zł) 

85195 -  9 500,00 zł (zad. 9 – 4 300,00 zł) ( zad.10 – 5 200,00 zł) 

85202 – 50 000,00 zł (5) 

85203 – 6 125,00 zł (10) 

85204 – 30 000,00 zł – (1) 

85214 – 47 500,00 zł (10) 

85215 – 10 000,00 zł (5) 

85216 – 80 000,00 zł (10) 

85219 – 37 695,00 zł (10) 

85220 – 3 000,00 zł (10) 

85228 – 43 500,00 zł (10) 

85295 – 29 544,00 zł (10) 

92113 – 75 000,00 zł (10) 

92116 – 75 000,00 zł (zad.7 – 68 000,00 zł) (zad. 8 – 7 000,00 zł) 

92195 – 14 500,00 zł (9) 

92601 – 456 300,00 zł (zad.4–124 300,00 zł),(zad.6–200 000,00 zł),(zad.7 – 132 000,00 zł) 

92695 – 454 200,00 zł (zad.8 – 243 000,00 zł) (zad. 9 - 211 200,00 zł),  

_______________________________ 

Razem:  1 595 564,07 zł 
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1 595 564,07 – 1 580 000 (inwestycje) = 15 564,07 

Różnica 15 564,07zł  

Różnica zmian wydatków majątkowych między kwotą ogółem, a kwotami w poszczególnych działach 

w wysokości 49 125,00 zł wynika ze zmniejszenia dotacji dla SCK § 6220 w kwocie 65 000,00 zł i 

zwiększenia wpłat gmin na rzecz związków ( Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki) § 

6650 w kwocie 15 875,00 zł. 

Przewodniczący obrad poprosił o zaopiniowanie przedstawionych wniosków. Zapytał, czy są uwagi. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący poprosił o pozytywne zaopiniowanie powyższych propozycji. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 12 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

przedstawił zmiany jakie proponuje komisja: 

851-  Ochrona zdrowia 

Wydatki zaplanowano na kwotę 1.075.700,00zł. proponuje się zmniejszenie  łącznie o kwotę 

135.200,00zł., 

85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zmniejszono łącznie o 125.700,00zł.   

 z tego w pozycjach:  

• wynagrodzenia i składki od nich naliczone 53.960,00zł.  

• wydatki związane z działalnością statutową 61.740,00zł,  

• dotacje 10.000,00zł. 

85195 - Pozostała działalność łącznie zmniejszono 9.500,00zł.      

 z tego w pozycji dotacji 9.000,00zł. 

851 
8515

4 

Działalność edukacyjno – konsultacyjna dla 

ofiar przemocy, osób uzależnionych i 

współuzależnionych od alkoholu i 

narkotyków oraz osób w kryzysie 

Konkurs

y ofert 40 000,00 zł 

 

 
 

851 
8515

4 

Działalność informacyjno-edukacyjna dla 

dzieci  i młodzieży w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii 

i przemocy 

Konkurs

y ofert 20 000,00 zł -10 000,00 

851 
8515

4 

Programy profilaktyczno-edukacyjne dla 

dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w 

szczególności dotkniętych problemem 

alkoholowym,  w ramach akcji wypoczynku 

letniego 

Konkurs

y ofert 5 000,00 zł 
 

851 
8519

5 

Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób 

samotnych, niepełnosprawnych i w 

podeszłym wieku 

Konkurs

y ofert 35 000,00 zł 
 

851 
8519

5 

Rehabilitacja i integracja społeczna 

inwalidów głuchoniemych i osób 

słabosłyszących 

Konkurs

y ofert 8 000,00 zł -2 000,00 zł 

851 
8519

5 
Rehabilitacja i integracja społeczna  osób 

niewidomych i tracących wzrok 

Konkurs

y ofert 6 000,00 zł 
 

851 
8519

5 
Promowanie i wspieranie idei honorowego 

krwiodawstwa 

Konkurs

y ofert 4 000,00 zł -1 000,00 zł 

851 
8519

5 
Rehabilitacja psychospołeczna osób 

dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin 

Konkurs

y ofert 10 000,00 zł 
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851 
8519

5 

Rehabilitacja psychoruchowa i integracja 

społeczna osób dotkniętych chorobą 

nowotworową 

Konkurs

y ofert 10 000,00 zł 
 

851 
8519

5 

Prowadzenie programów integrujących 

dorosłe osoby niepełnosprawne ze 

społeczeństwem 

Konkurs

y ofert 8 000,00 zł 
 

851 
8519

5 

Prowadzenie programów integrujacych 

dzieci i młodzież niepelnosprawną z 

rówieśnikami 

Konkurs

y ofert 6 000,00 zł 
 

851 
8519

5 
Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży  

Konkurs

y ofert 4 500,00 zł -500,00 zł 

851 
8519

5 
Dzialalność informacyjno-edukacyjna na 

rzecz osób chorych na cukrzycę  

Konkurs

y ofert 6 000,00 zł -4 000,00 zł 

851 
8519

5 
Realizacja zadań z zakresu ochrony i 

promocji zdrowia 

Konkurs

y ofert 5 000,00 zł 
 

851 
8519

5 
Realizacja zadań z zakresu działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych 

Konkurs

y ofert 8 000,00 zł -2 000,00 zł 

 

852 Pomoc społeczna          

 Zaplanowane dochody w kwocie 9.677.017,00zł. nie uległy zmianie 

 Zaplanowane wydatki w kwocie łącznej 13.686.624,00zł proponuje się zmniejszyć o kwotę 

łącznie 337.364,00zł.           

 z tego w pozycjach: 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczone 82.820,00zł. 

• wydatki związane z działalnością statutową 87.500,00zł. 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych 167.044,00zł. 

85202- Domy pomocy społecznej        50.000,00zł., 

85203 -Ośrodki wsparcia                             6.125,00zł, 

85204 -Rodziny zastępcze                     30.000,00zł., 

85214 -Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne                              

i rentowe           47.500,00zł. 

85215 -Dodatki mieszkaniowe         10.000,00zł., 

85216 -Zasiłki stałe          80.000,00zł., 

85219 -Ośrodki pomocy społecznej        37.695,00zł., 

85220 -Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki                               

interwencji kryzysowej            3.000,00zł., 

85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze     43.500,00zł., 

85295 -Pozostała działalność         29.544,00zł., 

 

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Dochody na poziomie 75.100,00zł. zostały zaplanowane pozostają bez zmian, 

Wydatki w kwocie 250.770,00zł. zostały zaplanowane pozostają bez zmian. 

Wszystkie działy w roku 2015  

- 12 464 293,00zł 

- 841 500,00zł 
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- 13 305 793,00zł 

Wszystkie działy na 2016 rok  

1 075  564,00zł 

13 349 260,00zł 

14 424 824,00zł 

1 119 031 – różnica  na plus 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poprosił radnych o ewentualne uwagi co do propozycji 

przedstawionych przez Komisję Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 

Uwag nie wniesiono. 

Pan Jacek Dybus zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionych propozycji? 

Głosowano: 13 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

poinformował, że na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. komisja opiniowała dział 630 – Turystyka  

Rozdział 63095 - Pozostała działalność i zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej 
wprowadzono  
zadanie pod nazwą – Trasy rowerowe w Polsce wschodniej-województwo świętokrzyskie - trwałość 

projektu, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Sandomierza kwota - 1.564,07zł. Komisja nie wniosła 

żadnych innych uwag do projektu budżetu. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie tej zmiany. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 13 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Pan Andrzej Anwajler – Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej przedstawił propozycje 

komisji: 

W Załączniku Nr 3 

Dz. 900 90095 –  jest tytuł: - Budowa budynku socjalnego  

Należy wpisać tytuł: Budowa budynku z mieszkaniami tymczasowymi (kwota 50 000,00zł pozostaje 

bez zmian). 

Pan Andrzej Juda – Zastępca Przewodniczącego Komisji Praworządności poinformował, że komisja 

proponuje zmniejszenie w Dziale 754 – Obrona cywilna  o kwotę - 28 000,00zł. 

Przewodniczący obrad poprosił o uwagi co do tej propozycji 

Uwag nie wniesiono. 

Poprosił o pozytywne zaopiniowanie wniosku Komisji Praworządności. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 13 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i finansów poinformował, że w dniu 17 grudnia 

2015 r. komisja przyjęła następujący wniosek: 

 Dz. 750 75023 - Urzędy gmin  zmniejszenie kwoty o -7 375,07 zł  

Korekta wynagrodzenia w rozdziale wynagrodzenia i składki od nich naliczone +2 625,00 zł. 

 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 000,00 zł. 

Poprosił radnych o przyjęcie tych wniosków. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 13 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Przewodniczący obrad zapytał, czy radni wnoszą jakieś uwagi co do przedstawionych propozycji 

zmian do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. 

Uwag nie zgłoszono. 

Poprosił aby całościowo przyjąć wnioski poszczególnych komisji wymienione przez Przewodniczących. 

Zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tych propozycji? 

Głosowano: 12 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 
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Radny Robert Kurosz poinformował, że na jednej z komisji wnioskował o przeznaczenie środków w 

wysokości 200 000,00zł na sandomierski szpital. Co prawda nie został ten wniosek przyjęty, ale ze 

względu na cel jakim mają służyć te pieniądze należy je wygospodarować w budżecie miasta.  

Pani Beata Pawłowska zapewniła, że budżet gminy jest ruchomy i być może znajdą się jakieś środki na 

ten cel tak jak i na inne cele. Jest to jeden z wniosków, które nie znalazły się w projekcie, podobnie 

jak wniosek Radnego Zbigniewa Rusaka na budowę ul. Topolowej – 50 000,00zł. 

Pan Jacek Dybus poprosił o przegłosowanie projektu uchwały budżetowej: 

- w części dochodowej 

Zapytał kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 12 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się – opinia pozytywna 

- w części wydatkowej z przyjętymi poprawkami 

Zapytał kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 12 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się – opinia pozytywna 

Poprosił o przegłosowanie całości projektu po [poprawkach. Kto jest za? 

Głosowano: 12 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się – opinia pozytywna. 

Pan Jacek Dybus poinformował, że Komisja budżetu i Finansów zakończyła prace nad projektem 

budżetu miasta na 2016 rok. 

Ad. 4,5 

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

 

Jacek Dybus 

            Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


