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Protokół Nr 57/16/2017 

Komisja Budżetu i Finansów 

w dniu 27 listopada 2017 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń– Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów. Obecni, jak w załączonej liście obecności.  

Nieobecni radni: 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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2017 rok. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2017 rok.  

9.   Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2017 rok – 

projekt dodatkowy. 

10.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od 

środków transportowych. 

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  

i deklaracji podatkowych.  

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia  aportu do Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

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

targowisku miejskim „Mój Rynek”.  

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

Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, 

w których prowadzona jest sprzedaż.  

15. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia  inkasenta 

opłaty targowej na targowisku  przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu.  

16. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika 

usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu.  

17.  Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 

18. Sprawy różne, wnioski. 

19. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 
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Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta -  powiedziała między innymi, że wprowadza się 

dochody i wydatki związane z pracą asystentów rodziny. Zadanie jest realizowane ze 

środków Wojewody i Funduszu Pracy. Kwota 31 002,24 zł. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

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

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Minister Edukacji Narodowej przyznał Miastu Sandomierz kwotę 82 547,00 zł ze środków 

rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.  

Środki te przeznacza się na przygotowanie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 2. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2017 rok. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem. 

Pani skarbnik powiedziała między innymi, że wprowadza się zmianę  polegającą na 

zwiększeniu kosztów majątkowych w kosztach ogółem Zakładu Targowiska Miejskie 

Samorządowy Zakład Budżetowy o kwotę 100 000,00 zł. Koszty majątkowe zakładu po 

zmianie będą wynosiły 250 000,00 zł. Planowane wydatki mają na celu między innymi: 

poprawę bezpieczeństwa na giełdzie owocowo – warzywnej, poprawę pracy radiowęzła, 

zakup sprzętu do odśnieżania. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok.  

Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta - poinformowała o pomyłce w uzasadnieniu do 

projektu uchwały. Przedstawiła radnym poprawioną wersję projektu uchwały. 

Podczas omawiania zmian w budżecie miasta na 2017 rok przedstawiła poprawne zapisy 

uzasadnienia, jak niżej: 

Zwiększenie planu dochodów 

Poprawne brzmienie:  

Dz. 900 Rozdział 90095 § 0750 o kwotę 25.000,00 zł 

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy  

z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z parkingu przy Pl. Poniatowskiego 1 i 3. 

W zwiększeniu planu wydatków 

Poprawne brzmienie: 
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Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 32.000,00 zł 

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Gospodarka odpadami § Zakup 

usług pozostałych; 

Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów planowanego w drodze postępowania 

egzekucyjnego wykonania zastępczego niewykonanego obowiązku wynikającego z decyzji 

Burmistrza Miasta Sandomierza znak: NK.6236.1.2017.AKE z dn. 10 maja 2017 r. w sprawie 

wywozu odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania tj. magazynowanych na 

terenie nieruchomości nr ewid. działki 1094/1, zlokalizowanej przy ul. Opatowskiej 21, 

oraz na pokrycie kosztów transportu zakupionych śmietniczek ulicznych. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały, z przedstawionymi poprawkami. 

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

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2017 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. Projekt zakłada 

między innymi wprowadzenie do planu dochodów kwoty 264 000,00 zł z tytułu zwrotu kary 

nałożonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 

325 298,00 zł w związku z nienależnie uzyskaną częścią oświatowej subwencji ogólnej za rok 

2013. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

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

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2017 rok. 

Pani Barbara Grębowiec przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych poprzez przesunięcie kwoty 100 000,00 

zł w dziale 700 rozdział 70005 z § 4480 do § 6060. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. (radny R. Kurosz był nieobecny 

podczas głosowania) 

Ad. 9 

Przewodniczący Komisji poprosił radnych o zapoznanie się z dodatkowym projektem 

uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok w celu wydania opinii. 

Poinformował, że projekt będzie wniesiony pod obrady najbliższej sesji przez Burmistrz 

Miasta. 

Uzasadnienie do projektu przedstawiła Pani Tamara Socha – Dyrektor Centrum Usług 

Wspólnych w Sandomierzu. 

Projekt zakłada zwiększenie wydatków w związku z koniecznością pokrycia kosztów 

utrzymania sandomierskich dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gmin 

ościennych. 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.  
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Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.  

Uzasadnienie do projektu przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Powiedziała między innymi, że na duża firma przewozowa zwróciła się z wnioskiem o 

zmniejszenie o 13 % stawek podatku od środków transportowych. W związku z tym 

zmniejsza się dwie pozycje w obowiązujących stawkach.  

W załączniku Nr 2 zmniejsza się stawkę podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 

ustawy, pojazdy o osi jezdnej z zawieszeniem pneumatycznym czyli - dwie osie, pozycja 31, z 

kwoty 1 856,00 zł na 1 726,00 zł” 

W załączniku Nr 3 w ostatnim wierszu „36,1 z kwoty 1 552,00 zł na 1 444,00 zł” 

Pomimo tych zmniejszeń wpływy do budżetu z tytułu podatku od środków transportu 

zwiększą się w 2018 roku o 100 000,00 zł. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  

i deklaracji podatkowych.  

Pan Andrzej Gleń poprosił radnych o zwrócenie uwagi na poprawioną wersję tej uchwały. 

Pani Skarbnik wyjaśniła,  że „w uzasadnieniu wkradł się błąd pisarski jeśli chodzi o datę 

wejścia w życie uchwały. Wpisano błędnie rok 2016 należy wpisać 2018”.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 12 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia  aportu do Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski – Inspektor  

w Wydziale Nadzoru Komunalnego. 

Radny Robert Kurosz zapytał jak liczona jest amortyzacja od tych urządzeń. 

Pani Skarbnik powiedziała, że od kilkunastu lat sukcesywnie przekazywana jest to PGKiM sieć 

kanalizacji. Spółka korzysta z naszej ewidencji środków trwałych, „na tej podstawie 

wyliczamy amortyzację”. Podkreśliła, że użytkownik sieci płaci do miasta podatek. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 13 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia  inkasenta opłaty targowej   

na targowisku miejskim „Mój Rynek”.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Jarosław Szczerowoda – Inspektor  

w Wydziale Nadzoru Komunalnego. 
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„Zgodnie z pierwotnym założeniem Burmistrza za zgodą Rady Miasta powołano Zakład 

Budżetowy – Targowiska miejskie, który swoim działaniem miał objąć obsługę wszystkich 

targowisk w mieście. Zakład działa, dlatego od początku nowego roku będzie administrował 

wszystkie place targowe w mieście”. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Obecny na posiedzeniu Pan Sebastian Wieczorek – Prezes SKS „Wisła” – powiedział, że: 

„Chciałbym Państwa przekonać, żeby nie zmieniać inkasenta na placach targowych. 

Przewidziane dofinansowanie klubu na 2018 rok na piłkę nożną to kwota 640 000,00 zł  

z czego 100 000,00 zł będzie przeznaczone na grupy seniorów grających w III lidze to jest 

kwota 540 000,00 zł jest to kwota o 150 000,00 zł większa niż w roku 2017. W czerwcu tego 

roku awansowaliśmy do III ligi a budżet był przewidziany na IV ligę. Już pod koniec tego roku 

będziemy mieć problem żeby zamknąć nasz budżet klubowy na „0”. Gdy zostaniemy 

pozbawieni funkcji inkasenta nasz budżet na 2018 rok pozostanie na poziomie roku 2017. 

Kwoty pobierane z targowisk są to nasze środki własne, którymi możemy dysponować. 

Dotacja, którą pobieramy z miasta wymaga ścisłego rozpisania od stycznia nowego roku. 

Trudno jest przewidzieć jakie potrzeby wynikną w poszczególnych miesiącach. Przykładem 

może być narzucenie przez Związek dodatkowych opłat np. obowiązku zamówienia karetki 

na obiekcie. Środki z inkasa pozwalały na realizacje bieżących zadań. Wolałbym aby klub 

otrzymał mniejszą dotację ale, żeby nadal pozostał inkasentem na targowiskach. Poprosił  

o przedłużenie roli inkasenta dla SKS „Wisła” . 

Pan Andrzej Gleń zwrócił się do Mówcy aby „wystąpił w tej sprawie do Burmistrza, który jest 

odpowiedzialny za wykonanie budżet miasta”. 

Głos zabrała Mieszkanka Sandomierza powiedziała między innymi, że Klub „Wisła” powinien 

ubiegać się o sponsorów dla swojej działalności. 

Wobec braku innych uwag przystąpiono do głosowania. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu w wersji 

przedłożonej przez Burmistrza? 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 14  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia  inkasenta opłaty targowej na Rynku 

Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których 

prowadzona jest sprzedaż.  

Komisja bez uwag zaopiniowała powyższy projekt. 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 15 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia  inkasenta opłaty 

targowej na targowisku  przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu.  

Uzasadnienie przedstawił Pan Jarosław Szczerowoda. 

Mówca powiedział między innymi, że: 

Zmiana uchwały polega na wprowadzeniu podziału w stawce prowizji na dwa okresy w roku: 

od stycznia do maja – prowizja 20% i od czerwca do grudnia – prowizja 10%. 
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Pani Skarbnik dodała, że „jest to rekompensata za utraconą dotację przedmiotową 

stanowiącą dopłatę do utrzymania targowiska”. 

Pan Janusz Stasiak – Kierownik Zakładu „Targowiska Miejskie” powiedział, że w 2018 roku 

Zakład nie będzie pobierał dotacji z miasta. Dotychczas była ona wypłacana w miesięcznych 

transzach po 20 000,00 zł. 

„Z dokonanych obliczeń wynika, że zaproponowane w projekcie uchwały stawki procentowe 

zrekompensują brak tej dotacji”. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 16 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz 

wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu.  

Uzasadnienie przedstawił Pan Jarosław Szczerowoda. 

Na wniosek PGKiM projekt uchwały wprowadza w Załączniku w części IV Opłaty za pozostałe 

usługi w tym kamieniarskie i betoniarskie dodatkowe dwa punkty; 

Pkt 4. Udostepnienie niszy urnowej w kolumbarium celem złożenia urny – 2 990,00 zł brutto 

Pkt 5. Udostepnienie niszy urnowej w kolumbarium rezerwacja – 3 410,00 zł brutto. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

Zwrócono uwagę, że kolumbarium zostało posadowione na terenie cmentarza  

i udostępnione przed uchwaleniem stawek opłat. 

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

Ad. 17 

Pisma skierowane do komisji: 

Radna Mariola Stępień odczytała pisma Mieszkanki Sandomierza, która zwraca się do 

Burmistrza Sandomierza z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie na 2018 rok środków na 

przebudowę fontanny. 

Radni nie zajęli stanowiska w powyższej sprawie. 

Następnie zapoznano się z odpowiedziami na wnioski komisji: pismo znak: 

TI.3020.4.2017.KKW z dnia 13.11.2017 r.; NK.0003.15.2017.ZSM z dnia 23.10.2017 r. 

Odczytano pisma: 

- Firmy Gi-Gant zp. Z o.o. z dnia 27.10.2017 r. – oferta dzierżawy terenu Bulwaru im. 

Marszałka J. Piłsudskiego, 

- Petycja Mieszkańców w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie miasta na 2018 r. na 

rewitalizacje parku osiedlowego przy ul. Baczyńskiego. 

Pani Z. W.*) zapytała radnych jaki jest termin składania wniosków do budżetu. 

Radni odpowiedzieli, że jest to 15 września każdego roku. 

Ad. 18 

Sprawy różne. 

Radny Marceli Czerwiński zwrócił uwagę na budowę oświetlenia ul. Salve Regina, szczególnie 

na usytuowanie lamp, które są zbyt blisko jezdni. 
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Przewodniczący Komisji powiedział, że będą budowane podstawy do słupów 

oświetleniowych, wyjaśnił, że pobocza znajdują się na prywatnym gruncie, dlatego 

występują trudności w odpowiednim posadowieniu słupów.  

Pani Z. W.*) powiedziała miedzy innymi, że oprócz odczytanego pisma z dnia 27.11.2017 r. 

złożyła w dniu 24.11.2017 r. jeszcze jeden wniosek do budżetu dotyczący udziału 

Sandomierza w  audycji radiowej  „Trójka wraca do korzeni”.  

Mówczyni wyjaśniła, że jest to okazja do promocji miasta nie tylko w Polsce. Otrzymała 

odpowiedź w tej sprawie od Burmistrza, który stwierdza, że nie ma na to środków  

Zaznaczyła, że „wystarczy 38 000,00 zł a o Sandomierzu usłyszy ponad mln. ludzi, bo taki jest 

zasięg tej straci”. 

Obecny na posiedzeniu Pan Karol Bury – Prezes Ludowego Klubu Sportowego Sandomierz-  

przedstawił prośbę o przydzielenie dla Klubu dotacji z budżetu miasta na 2018 rok: 

-   40 tys. zł na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów siłowych 

- 40 tys. zł na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji „Chorągiew Rycerstwa Ziemi 

Sandomierskiej. 

Poprosił o docenienie osiągnięć Pani K. D.*) - Mistrzyni Świata w Fitnes. 

Pan Andrzej Gleń odpowiedział, że na Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu przyjęto 

wniosek do Burmistrza o wyasygnowanie środków na uhonorowanie Pani K. D.*). 

Pan Karol Bury powiedział, że otrzymuje wiele pozytywnych oznak poparcia dla swojej 

działalności, „przez wiele lat wpisaliśmy się już w obraz Starego Miasta i nadal chcemy dla 

Sandomierza działać. Poprosił Radnych o przychylenie się do przedstawionej prośby”. 

Pan M.Z.*)– przedstawiciel Firmy Gi-Gant - zwrócił się z prośbą do Komisji  

o „zastanowienie się nad ceną wyjściową dzierżawy terenu Bulwaru ponieważ 

zaproponowana w przetargu, kwota 16 tys. zł miesięcznie jest zbyt wysoka”. Podkreślił, że 

jest nadal zainteresowany dzierżawą tego terenu, ale jest to teren zalewowy i stawki 

obowiązujące w całym mieście nie mogą dotyczyć też tego szczególnego terenu. 

 Pan Andrzej Gleń powiedział, że miasto chce dzierżawić ten teren ponieważ  

są to dodatkowe dochody do budżetu. Poprosił aby Firma ponownie złożyła wniosek do 

Burmistrza i przedstawiła swoją ofertę dzierżawy. 

Innych uwag nie wniesiono. 

Ad. 19  

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

 

 

    Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (j.t. Dz. U. 2016.1764 ze zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (j.t. Dz.U.2016. 922). 

 


