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Protokół Nr 34/13/2016 

Komisji Budżetu i Finansów 

z dnia 30 sierpnia 2016 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu   

i Finansów. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Zbigniew Rusak. 

Ad. 1 

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

posiedzenie.  

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Sandomierza. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  

i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.  

6. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok  

(str. 14 do 24 w materiałach na sesję). 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu z przeznaczeniem na zakup łóżek dla Oddziału Paliatywnego 

Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu  

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2016-2029.  

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Parafii pod 

wezwaniem Świętego Józefa w Sandomierzu.  

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, 

warunków udzielania bonifikat oraz zgody na obniżenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków – punkt SKREŚLONY. 

12. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przywrócenia funkcji 

rekreacyjno- wypoczynkowej Placu 3-go Maja w Sandomierzu.  

13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku miejskim zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu.  

14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. 

15. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

16. Zamknięcie obrad. 
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Radny Andrzej Anwajler zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku punktu 11. Opiniowanie 

projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, warunków udzielania 

bonifikat oraz zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanych do rejestru 

zabytków. Swoją propozycję uzasadnił tym, że projekt wymaga jeszcze szczegółowej analizy. 

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

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 

Pan Jacek Dybus zapytał czy są inne propozycje w tym punkcie. 

Brak zgłoszeń, 

W związku z wynikiem głosowania poprosił radnych o skreślenie z projektu porządku obrad 

punktu 11. 

Zapytał, kto jest za przyjęciem takiej wersji porządku obrad? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Jacek Dybus. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 6 „za, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Sandomierza. 

Pan Jacek Dybus poprosił obecną na posiedzeniu Panią Barbarę Grębowiec – Naczelnika 

Wydziały Finansowego o przedstawienie swojej kandydatury na stanowisko Skarbnika. 

Pani Barbara Grębowiec poinformowała, że pracuje w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu od 

1991 roku, posiada odpowiednie kierunkowe wykształcenie i praktykę. Pracowała na 

wszystkich stanowiskach związanych z gospodarką finansową miasta Sandomierza. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał, kto 

jest za? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie - opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia 

udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec – Naczelnik 

Wydziału Finansowego. Powiedziała między innymi, że podniesienie kapitału spółki ma 

związek z nowym zadaniem przebudowa ul. Staromiejskiej, które nie było ujęte w 

wieloletnim programie modernizacji. 

Radna Wiesława Sabat poinformowała, że Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała ten 

projekt pozytywnie. 

Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 6 

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok; 

- przeniesienie środków w kwocie 5 000,00 zł w związku z realizacją akcji „Podwórkowy 

wychowawca” 

(na posiedzenie przybyła radna Mariola Stępień) 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

- przeniesienie środków w kwocie 535 500,00 zł na opracowanie projektu rozbudowy krytej 

pływalni. 

Radni poprosili o wyjaśnienie na sesji, jaki będzie zakres rozbudowy obiektu pływalni. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

- przeniesienie środków w kwocie 55 000,00 zł na opracowanie dokumentacji „Budowa ul. 

Jaśminowej” 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

- zmiana w planie wydatków budżetowych, doposażenie placów zabaw w kwocie 50 000,00 

zł. 

Obecna na posiedzeniu Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza – poprosiła w imieniu 

wnioskodawcy o zdjęcie tego punktu z porządku obrad komisji, ponieważ Burmistrz wycofa 

go z programu sesji. 

Radni wyrazili zgodę. 

- zwiększenie wydatków o kwotę 27 000,00 zł na zakup łóżek dla Oddziału Paliatywnego 

(na posiedzenie przybył radny Janusz Czajka) 

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

- kwota 47 430,00 zł – uzasadnienie zgodnie z projektem uchwały przedstawił Pan Paweł 

Wierzbicki - Dyrektor MOSiR. 

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

- zagospodarowanie środków pochodzących z rozliczenia projektu „Remont i przebudowa 

infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym” kwota 1 180 320,00 zł. 

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

- kwota 25 000,00 zł przeznaczona na dokończenie pokryć dachowych Rynek 7, 8, 9. 

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

- zmiana nazwy zadania inwestycyjnego w załączniku nr 4 uchwały budżetowej. 

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

- zwiększenie planu wydatków na nagrody dla Straży Miejskiej i grup interwencyjnych. 

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

- środki w wysokości 22 000,00 zł przeznacza się na realizację zadania „Rodzina moją oazą”. 

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

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu z przeznaczeniem na zakup łóżek dla Oddziału Paliatywnego Szpitala 

Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Zioło. 
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Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2016-2029.  

Pani Barbara Grębowiec wyjaśniła, że jeżeli zostanie wycofany z porządku obrad sesji projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie na 50 000,00 zł, zmienią się też załączniki do WPF. 

Zapowiedziała, że przed sesją dostarczy projekt WPF, uwzgledniający taką zmianę. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Parafii pod wezwaniem 

Świętego Józefa w Sandomierzu.  

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Nie wniesiono uwag. 

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

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, warunków 

udzielania bonifikat oraz zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanych do 

rejestru zabytków. Punkt skreślony. 

Na posiedzenie przybył Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza. Zwrócił się do 

Radnych z prośbą o wyrażenie zgody na zakup działki „pod Zamkiem”. Powiedział, że „mamy 

zapytanie komornika, czy jesteśmy zainteresowani kupnem. Działka przeznaczona jest do 

licytacji. Jest to działka, którą miasto kiedyś sprzedało za 900 tys. w tej chwili możemy ją 

wykupić za 550 tys.” 

Radna Wiesława Sabat stwierdziła, że „trzeba ją brać”. 

Pan Jacek Dybus powiedział, że „w tej chwili możemy wstępnie przegłosować tą propozycję a 

Skarbnik Miasta przedstawi projekt uchwały, i znajdzie środki na ten cel”. Zapytał, kto jest 

za? 

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

Ad. 12  

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przywrócenia funkcji 

rekreacyjno- wypoczynkowej Placu 3-go Maja w Sandomierzu.  

(radny Andrzej Gleń opuścił sale obrad) 

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem przystąpiono do głosowania. 
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Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 13 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku miejskim zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału 

Nadzoru Komunalnego. Do 31.12.2016 r. inkasentem pozostaje SKS „Wisła” w Sandomierzu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 14 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski. Podkreślił, że projekt 

uwzględnia uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Radni nie wnieśli uwag. 

(radny Janusz Czajka opuścił salę obrad) 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 15 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 

- Spółdzielnia Socjalna „Dziecięcy Świat” – wniosek do budżetu na 2017 rok – 

dofinansowanie pobytu dzieci w Przedszkolu w Mściowie. 

- Sandomierskie Stowarzyszenie Kupieckie – wniosek o przesunięcie terminu funkcjonowaniu 

Placu 3-go Maja. 

- Stowarzyszenie Kupców Małego Rynku – dot. prowadzenia działalności kupieckiej na 

terenie Małego Rynku oraz obniżenia stawki opłaty w sezonie zimowym. 

Ad. 16 

Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 


