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        Protokół Nr 70/11/2018 

Komisja Budżetu i Finansów 

w dniu 11 czerwca 2018 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów. Obecni, jak w załączonej liście obecności.  

Nieobecni: Janusz Czajka, Wojciech Czerwiec Andrzej Lebida, Sylwester Łatka. 

Ad. 1  

Pan Andrzej Gleń stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił porządek obrad i poprosił o jego 

przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Omówienie Sprawozdania z działalności PGKiM w Sandomierzu Spółka z o.o.  

za 2017 rok.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego  

i uzupełnionego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 

2018-2021. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2017 rok. 

6. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 62/2018 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach 

dotyczącą opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2017 

rok. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.  

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.  

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.  

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2018-2031.  

11. Pisma skierowane do komisji. 

12. Sprawy różne, wnioski. 

13. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Omówienie Sprawozdania z działalności PGKiM w Sandomierzu Spółka z o.o. za 2017 rok. 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem ze sprawozdaniem – informację o najważniejszych 

działaniach spółki w roku 2017 złożył Pan Kazimierz Stolarski – dyrektor ds. Technicznych 

PGKiM. 

W dyskusji poruszano tematy związane z: 

- naliczaniem stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, 
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- wykonanymi inwestycjami oraz planami budowy kanalizacji ul. Milberta, 

- administrowaniem cmentarzem komunalnym, 

-  wynagrodzeniami pracowników, 

- składem Rady Nadzorczej, 

- podziałem dywidendy. 

Radni zwrócili uwagę na: 

- brak informacji na str. 6 – poziom kosztów osobowych wynagrodzenia, 

- poprosili o wyjaśnienie wzrostu wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki. 

Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie sprawozdania z działalności spółki w głosowaniu. 

Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 4 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” (Radna W. Sabat wyłączyła się  

z głosowania). 

Przewodniczący stwierdził przyjęcie Sprawozdania z działalności PGKiM za 2017 rok. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego  

i uzupełnionego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2018-2021. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały uwzględnia wytyczne Wojewody Świętokrzyskiego i uzupełnia zapisy planu 

zawarte w Uchwale Nr LIII/714/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. o opis rodzaju przedsięwzięć, 

zmienia również termin wykonania dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji w rejonie ul. 

Milberta i części ul. Kwiatkowskiego. 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Przewodniczący zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

Głosowano: 4 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” (Radna W. Sabat wyłączyła się  

z głosowania). 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2017 rok. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Zapoznanie się z Uchwałą Nr 62/2018 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach dotyczącą 

opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2017 rok. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta. 

Projekt przewiduje wprowadzenie do budżetu wolnych środków w kwocie 512 313,00 zł  

i przeznaczenie ich na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych. 

Radni nie wnieśli uwag. 
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Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. 

Pani Barbara Grębowiec przedstawiła uzasadnienie. 

Zwiększa się wydatki w dziale 754 o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

remontu obiektów Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sandomierzu. Środki pochodzą  

z nadwyżki środków zaplanowanych dla zadania budowa ul. Czereśniowej. 

Komisja nie wniosła uwag.  

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. 

Komisja wysłuchała uzasadnienie do projektu uchwały. 

Pani Barbara Grębowiec powiedziała między innymi:- 

- zwiększa się plan dochodów w dziale 900 – w związku z decyzją Zgromadzenia Wspólników 

Spółki PGKiM w sprawie przeznaczenia części zysków spółki na wpłatę dywidendy dla Gminy 

Sandomierz w wysokości 259 206,00 zł.  

- zwiększa się plan wydatków w dziale 600 z przeznaczeniem na wypłatę dla PGKiM 

rekompensaty za świadczenie usług transportu zbiorowego.  

 Komisja nie wniosła uwag.  

Głosowano: 4 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” (Radna W. Sabat wyłączyła się  

z głosowania). 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2018-2031.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 11 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 

- Sandomierskiego Centrum Kultury – pismo znak: SCK/4012/37/2018 – informacja  

o wydatkach na realizację Festiwalu Filmów Niezwykłych, 

- Naczelnego Sądu Administracyjnego 

Postanowienia NSA Sygn. akt I GZ 140/18; Sygn. Akt I GZ 143/18 – oddalenie zażalenia 

Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu na postanowienie WSA w Kielcach dot. uchwał  

Nr XXII/219/2016 oraz XXXVIII/466/2017 dot. taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę   

i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Ad. 12 

Komisja nie wypracowała wniosków. 

Ad. 13 

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

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


