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        Protokół Nr 60/1/2018  

Komisja Budżetu i Finansów 

w dniu 23 stycznia 2018 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień– Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu  

i Finansów. Obecni, jak w załączonej liście obecności.  

Nieobecny: Andrzej Gleń, Janusz Czajka, Andrzej Lebida, Andrzej Juda, Piotr Majewski. 

Ad. 1  

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji. 

Ad. 2 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła porządek obrad i poprosił  

o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2018 rok  

(15 000,00 zł) 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2018 rok 

(21 525,00 zł) 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2018 rok 

(zmiana załącznika nr 3) 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2018 rok 

(25 000,00 zł) 

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

(2 000,00 zł) 

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

(325 298,00 zł) 

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

(60 000,00 zł) 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2018 rok 

(35 000,00 zł) 

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2018 rok 

(1 357,02 zł) 

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2018 rok 

Dodatkowy (17 000,00 zł) 

13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2018-2031. 

14. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Finansów za 2017 rok. 

15. Sprawy różne. 
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16. Wnioski. 

17. Zamknięcie obrad. 

Pani Mariola Stępień powiedziała, że przedstawiła radnym projekt porządku obrad zgodnie z 

projektem porządku obrad sesji Rady miasta Sandomierza. Zgodnie z informacją udzieloną 

przez Burmistrza ulegnie zmianie projekt porządku obrad sesji. „Burmistrz poinformował mnie 

że zdejmie z porządku obrad sesji projekt uchwały, który znajduje się na stronie 6 materiałów 

sesyjnych - projekt uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok (zmiana 

załącznika nr 3). W związku z tym opiniowanie tego projektu przez Komisję staje się 

bezprzedmiotowe”. 

W związku z tym na dzisiejszym posiedzeniu rozpatrywane będą następujące punkty: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2018 rok  

(15 000,00 zł) 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2018 rok 

(21 525,00 zł) 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2018 rok 

(25 000,00 zł) 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2018 rok 

(2 000,00 zł) 

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

(325 298,00 zł) 

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

(60 000,00 zł) 

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

(35 000,00 zł) 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2018 rok 

(1 357,02 zł) 

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2018 rok 

Dodatkowy (17 000,00 zł) 

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2018-2031. 

13. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Finansów za 2017 rok. 

14. Sprawy różne. 

15. Wnioski. 

16. Zamknięcie obrad. 
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Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2018 rok (15 000,00 zł) 

Przewodnicząca obrad poprosiła radnych o opinie na temat projektu. 

Radny Robert Kurosz poinformował, że jest przeciwny przeniesieniu kwoty 15 000,00 ze 

stypendiów sportowych na stypendia artystyczne. Środki na ten cel należy znaleźć w innym 

miejscu.  

Radni Marcin Marzec i Robert Pytka wyrazili swoje negatywne opinie o podanej w projekcie 

propozycji przeniesienia środków na stypendia artystyczne. 

Po dyskusji Pani Mariola Stępień zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały? 

Głosowano: 0 „za”, 5 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia negatywna  

Przybyła na posiedzenie Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta - powiedziała, że jest to 

propozycja Burmistrza, uważa, że przeniesienie środków  między stypendiami jest zasadne. 

Zapytała czy Radni mają inną propozycję. 

Radni nie zajęli stanowiska. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2018 rok(21 525,00 zł) 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

W związku z koniecznością zakupu nowego parkomatu oraz wypłaceniem odszkodowania za 

zniszczony parkomat dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych.  

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

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

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2018 rok  

(25 000,00 zł) 

Pani Barbara Grębowiec poinformowała, że z rezerwy budżetowej przeznacza się powyższe 

środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa oświetlenia przy 

ul. T. Króla w Sandomierzu” 

W dyskusji radni zapytali: 

- „co z parkingiem przy ul. T. Króla?” 

Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik wydziału Techniczno-Inwestycyjnego – powiedział, że jest 

już pozwolenie na budowę „jesteśmy na etapie uprawomocnienia” 

- czy przewidziano w tym miejscu monitoring, ze względu na bliskie sąsiedztwo z 

przedszkolem? 

Pan Krzysztof Kwieciński powiedział, że będzie to realizowane z innego zadania. 

Innych pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca obrad zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

Głosowano: 5 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
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Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2018 rok (2 000,00 zł) 

Pani Barbara Grębowiec poinformowała, że kwotę 2 tys. zł przenosi się  z zadania „Przebudowa 

i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych” na 

aktualizację dokumentacji związanej z zabezpieczeniem murów obronnych przy ul. 

Żydowskiej. 

Poinformowała, że na sesji sprostuje błąd w załączniku - kwota przeznaczona na 

zabezpieczenie murów. „Macie Państwo w projekcie 68 000,00 zł natomiast całkowity koszt 

jest inny tu nie uwzględniono kwoty jednego roku. O tej poprawce poinformuję szczegółowo 

na sesji”. 

Po dyskusji przystąpiono do opiniowania projektu. 

Przewodnicząca obrad zapytała, kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 5 „za”, 0 ‘przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2018 rok  

(325 298,00 zł). 

Pani Skarbnik poinformowała, że w związku z pismem Ministerstwa Finansów zwracamy 

nienależnie pobraną subwencję oświatową za rok 2013. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 5 „za”, 0 ‘przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2018 rok 

(60 000,00 zł) 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Skarbnik. Z rezerwy ogólnej przenosimy powyższe środki na 

opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania „Sandomierz – historia 

światłem  malowana” 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2018 rok 

(35 000,00 zł) 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Skarbnik. Jest to zadanie nowe – „Modernizacja oświetlenia 

ulicznego w mieście Sandomierzu (2018-2020), kwota powyższa pochodzi z rezerwy 

budżetowej jest potrzebna na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia 

wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2018 rok 

(1 357,02 zł) 
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Pani Skarbnik poinformowała, że w związku z potrzebą wypłaty świadczenia 

rekompensującego żołnierzowi rezerwy wezwanemu na ćwiczenia wojskowe zachodzi 

konieczność przesunięcia środków z pomiędzy paragrafami działu 754 – bezpieczeństwo 

publiczne. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

 

Ad. 11  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2018 rok. Projekt 

dodatkowy (17 000,00 zł) 

Pani Skarbnik poinformowała, że powstało nowe przedszkole niepubliczne „Akademia 

Młodych Odkrywców” , które złożyło wniosek o dofinansowanie. Zmniejszamy w związku z 

tym środki z Przedszkoli „Caritas” i „Jaś i Małgosia”. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

 

Ad. 12 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2018-2031. 

Pani Barbara Grębowiec poinformowała o zmianach w WPF w związku ze zmianami 

wprowadzonymi projektami uchwał. Powiedziała również, że w objaśnieniach do WPF – 

sprzedaż majątku - będą wprowadzone zmiany: „Z uwagi na to że kamienice Starego Miasta 

zostały włączone do programu „Rewitalizacji” i ten projekt uzyskał opinię pozytywną, miasto 

podpisze umowę na dofinansowanie. Dlatego zdejmujemy ze sprzedaży majątku w roku 2018 

kamienicę Zamkowa 8 a wpisujemy w to miejsce Żydowska 6 c. W 2019 i 2020  roku 

zdejmujemy ul. Zamkowa 6 wpisujemy do sprzedaży działki przy ul. Holowniczej”. 

Radny Wojciech Czerwiec zapytał, czy WPF uwzględnia projekt uchwały w sprawie zmian  

w budżecie, który ma być zdjęty z porządku obrad sesji? 

Pani Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały o WPF ulegnie zmianie, ponieważ 

uwzględnia w swojej treści dane zawarte w projekcie dotyczącym zmiany Załącznika Nr 3 

uchwały budżetowej (jest to projekt usunięty z projektu porządku obrad komisji  w związku z 

decyzją Burmistrza o zdjęciu go z porządku obrad sesji).  

Pan Wojciech Czerwiec zapytał, „to jaki projekt uchwały teraz opiniujemy?” 

Pani Skarbnik powiedziała, że jest to projekt z materiałów na sesję. Zapytała Radcę Prawnego 

czy tak jest? 

Radca Prawny potwierdził. 
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Pani Mariola Stępień powiedziała, że komisja nie zajęła stanowiska w sprawie: „Nie 

powinniśmy tego opiniować bo nie wiemy jak projekt WPF będzie wyglądał” 

Zapytała Radcę Prawnego czy można w ten sposób postąpić? 

Obecny na posiedzeniu Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza - poprosił 

Radnych o przedyskutowanie tematu związanego z projektem uchwały w sprawie zmian w 

budżecie miasta na 2018 rok – zmiana Załącznika nr 3 uchwały budżetowej. 

Powiedział, że jest to sprawa ważna i „jeśli nie na tej sesji to na następnej trzeba będzie się z 

tym tematem zmierzyć” 

Do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o dofinansowanie transportu w mieście. 

Załącznikiem do wniosku jest umowa, - był to jeden z warunków przyjęcia wniosku jeszcze 

przed końcem 2017 roku. 

Powiedział również że: 

„W umowie zawarte są wyliczenia rekompensaty oraz różne dane, wiele osób  miało uwagi co 

do wysokości tej rekompensaty. Dlatego będzie propozycja zmiany tej umowy.  Roczna 

rekompensata z tytułu utraconych korzyści dla PGKiM wynosi 1 860 000, 00 zł i te środki są 

zabezpieczone w budżecie na 2018 rok,  Żeby uciąć wszelkie spekulacje moja propozycja 

pójdzie w kierunku takim że, jeśli to ma być 10-letnia umowa to kwotę tą pomnożymy przez 

10, co daje nam kwotę 18 600 000,00 zł. Taka umowa zostanie przedstawiona Radnym do 

zaakceptowania. Dobrym założeniem tej umowy będzie ustalenie kwoty 1 860 000,00 rocznie 

i zobowiązanie spółki do corocznego przedstawiania wyliczeń – jakie koszty ponosi z tytułu 

świadczenia tej usługi za ubiegły rok. Taki zapis uspokoi państwa co do zobowiązywania gminy 

na tak długi okres”.   

Wyjaśnił, że podpisując dziesięcioletnią umowę miał na myśli złożenie prawidłowego wniosku 

do Urzędu Marszałkowskiego. Poprosił Radnych o zaakceptowanie tej sytuacji i poparcie jego 

starań o dofinansowanie transportu miejskiego. 

Pani Mariola Stępień zaproponowała oddalenie rozpatrywania tej sprawy do następnej sesji. 

Burmistrz powiedział, że „może się zdarzyć że otrzymamy z Kielc informację o konieczności 

wprowadzenia tej zmiany w budżecie wtedy poproszę Państwa Radnych w pilnym trybie o 

podjęcie stosownej uchwały”. 

Pani Mariola Stępień zapytała Radnych kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały w wersji poprawionej oddaleniem opiniowania projektu uchwały 

Pani Skarbnik powiedziała, że jeżeli Pan Burmistrz zdejmie z porządku obrad sesji projekt 

uchwały dotyczący zmian w Załączniku Nr 3 uchwały budżetowej wówczas WPF zmieni się. 

Pozycje wpisane do WPF w Załączniku Nr 2 w wydatkach bieżących 1.3.1.4. „świadczenie usług 

przewozu…” oraz 1.3.1.5 „zagospodarowanie odpadów” zostaną usunięte oraz wydatki 

bieżące ogółem. 
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Pani Mariola Stępień zapytała, kto z Państwa Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem 

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Sandomierz na lata 

2018-2031 po wprowadzeniu zmian przedstawionych przez Panią Skarbnik? 

Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Ad. 13 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW ZA 2017 ROK 

 

Komisja Budżetu i Finansów zgodnie z zakresem działania zawartym w Statucie Miasta 
Sandomierza analizowała sprawy związane z kształtowaniem i wykonaniem budżetu miasta. 

W związku z tym opiniowała: 

-  Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sandomierz na lata 2018 – 2031 oraz projekt 
budżetu miasta na 2018 rok, 

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sandomierz na lata 2017 – 2029 oraz   zmiany 
wprowadzane w budżecie miasta w 2017 roku dotyczące między innymi: 

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na przebudowę drogi 
powiatowej ulicy Żeromskiego, Wojska Polskiego, Mickiewicza, Różanej i Staromiejskiej  
w Sandomierzu, 

    - dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. 

    - przyznania dotacji Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego  
w Sandomierzu. 

Komisja odbyła osiemnaście posiedzeń na których opiniowała między innymi projekty uchwał 
w sprawach: 

- wyrażenia zgody na objęcie Specjalną strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A gruntów    
położonych na terenie miasta Sandomierza. 

- określenia zasad  sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy 
Sandomierz oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 

- udzielenia pomocy finansowej powiatowi sandomierskiemu, 

- wniesienia  aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

- wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

- określenia  inkasenta opłaty targowej na 

Komisja Budżetu i Finansów wspólnie z Komisją Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
i Zdrowia zapoznała się z funkcjonowaniem zakładów aktywności zawodowej i zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie utworzenia w Sandomierzu takiej jednostki. 
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Wspólnie z Komisja Polityki Mieszkaniowej z udziałem Burmistrza Miasta Sandomierza 
przeanalizowała plany przystąpienia miasta do budowy mieszkań w ramach Programu 
rządowego „Mieszkanie Plus” oraz koncepcje  przejęcia i zagospodarowania budynku dworca 
PKP. 

Komisja zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r. 

Omówiła harmonogram rzeczowo-finansowego inwestycji w związku z wykonaniem budżetu  
za I półrocze 2017 r.  

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok  
w działach 720 – Informatyka, 750 – Administracja,751 – Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, 756 – Dochody i wpływy, 757 – obsługa długu publicznego, 758 – Różne 
rozliczenia.  

Przeanalizowała wnioski komisji stałych do projektu budżetu, opracowała opinię zbiorczą,  
i przedłożyła ją Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

Radni bez uwag przyjęli przedstawione sprawozdanie. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 14, 15 

Brak wniosków. 

Ad. 16 

Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji 

 

      Mariola Stępień 

 

                Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

   

 


