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Protokół Nr 47/5/2014 

Komisja Budżetu i Finansów 

dn. 9 czerwca 2014 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Ad. 1 

Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad Komisji  

i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie – 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Sandomierza  

z wykonania budżetu za 2013 rok. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2012 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej  w Sandomierzu (…) 

7. Rozpatrzenie pisma Zarządu Wydawnictwa Samorządowego sp. z o.o.  „Tygodnik 

Nadwiślański” (znak: L.dz.269/2014 z dnia 27 maja 2014 r.) w sprawie 

dokapitalizowania spółki. 

8. Sprawy różne, wnioski Komisji 

9. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 9 „za” – porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący obrad poprosił Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika Miasta – o zwięzłe 

przypomnienie radnym najistotniejszych informacji ze sprawozdania z wykonania dochodów 

oraz wykonania wydatków budżetu miasta za 2013 rok. 

Po wysłuchaniu informacji Pan Andrzej Gleń zapytał czy radni mają uwagi do otrzymanych  

w terminie ustawowym sprawozdań z wykonania budżetu oraz  sprawozdania finansowego?  

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie powyższych sprawozdań oraz 

projektu uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.  

Głosowano:  7 „za”, 0 „przeciw” 2 „wstrzymujące się”  – opinia pozytywna. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Sandomierza  

z wykonania budżetu za 2013 rok. 



2 

 

Komisja zapoznała się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Sandomierza za wykonanie budżetu miasta w 2013 roku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie omawianego projektu uchwały. 

Głosowano:  7 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” -  – opinia pozytywna. 

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Skarbnik Miasta. Powiedział między innymi, 

że: 

- zwiększenie wydatków w budżecie miasta o kwotę 10 tysięcy, to zabezpieczenie wkładu 

własnego na sfinansowanie stypendiów socjalnych dla młodzieży w trudnej sytuacji 

materialnej, 

- w zał. Nr 4 –„Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.”  wprowadza się nowe zadanie 

inwestycyjne pod nazwą „Docieplenie ścian szczytowych i częściowa wymiana stolarki 

okiennej w Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu”- kwota 62 000, 00 zł. 

- w zał. Nr 11 „Dotacje celowe w 2014 r.” wprowadza się nowe zadanie „Wydanie 

Historycznego Atlasu Miasta Sandomierza” w ramach cyklu „Atlasy historyczne miast 

polskich” – kwota 30 000, 00 zł. 

- w § 2. Dz. 926 zwiększa się wydatki w  budżecie o kwotę 70 tys., z przeznaczeniem na 

wsparcie sportu kwalifikowanego na terenie Sandomierza (dotacja dla SKS „Wisła 

Sandomierz”). 

 

Radni w dyskusji poruszyli kwestie związane z działalnością klubu SKS „Wisła” Sandomierz, 

dotyczące między innymi: 

- mobilizowania zarządu klubu do pozyskiwania środków zewnętrznych – sponsorów, 

-  skutecznego kontrolowania sposobu wydatkowania  dotacji z budżetu miasta, 

- pytano także, na jaki cel mają być przeznaczone dodatkowe środki w wysokości 70 tys. zł. 

Radny Maciej Kuśmierz powiedział, że Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 

5.06.2014 r., przegłosowała wniosek o wykreślenie kwoty 70 tys. zł z projektu uchwały. 

Obecny na posiedzeniu Pan Marceli Czerwiński przypomniał, że trwają prace związane  

z połączeniem klubu „Wisła i UKS „Trójka” w szkoleniu młodych piłkarzy, odbyły się już walne 

zgromadzenia obu klubów, czekamy na efekty. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 

uchwały i zapytał kto jest za? 

Głosowano:  7 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” -  – opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej  w Sandomierzu (…). 
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Uzasadnienie przedstawił Skarbnik Miasta podkreślając, że zmiany w Statucie OPS-u, są 

efektem wprowadzenia zmiany w  ustawie z dnia 14 marca 2014 roku o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych okresu powojennego oraz 

niektórych innych ustaw - z oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów.                                                                                                                                      

Pan Cezary Gradziński poinformował o kryteriach przyznawania przedmiotowych zasiłków 

wskazując, że kompetencje dla OPS-u nałożone niniejszymi ustawami, należy traktować jako 

„zadania zlecone gminy. Urząd Wojewódzki przekazuje kwotę na zadanie natomiast gmina 

Sandomierz pośredniczy w procedurze finansowej”.  

Komisja po zapoznaniu się z uzasadnieniem nie wniosła uwag do powyższego projektu. 

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

 

Ad. 7 

Przewodniczący Komisji zapoznał obecnych z treścią pisma  Wydawnictwa Samorządowego 

sp. z o.o.  „Tygodnik Nadwiślański” (znak: L.dz.269/2014) 

W dyskusji radni zwrócili uwagę na: 

- zmniejszający się nakład gazety - spadek sprzedaży „Tygodnika Nadwiślańskiego”. 

- miasto jako udziałowiec nie posiada żadnej wiedzy na temat kondycji spółki ( „na co spółka 

chce przeznaczyć proponowaną w piśmie kwotę dokapitalizowania”). 

- Pan Maciej Stępień zapytał o wysokość dywidendy z udziałów w spółce.  

- Pan Jacek Dybus zgłosił wniosek formalny - zorganizowanie spotkania burmistrza 

Sandomierza, Komisji Budżetu i Finansów z Zarządem i Radą Nadzorczą spółki, w celu 

przeanalizowania sytuacji finansowej gazety.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek formalny. 

Głosowano: 10 „za”, 0 „przeciw” – wniosek przyjęty. 

Ad. 8 

Sprawy różne, wnioski Komisji. 

- Pan Marcin Marzec przypomniał radnym o ostatnim sukcesie sportowym siatkarek                           

z Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu – które zdobyły Mistrzostwo Województwa 

Świętokrzyskiego. Tym samym siatkarki będą reprezentowały województwo świętokrzyskie 

na Mistrzostwach Polski Juniorów w Kołobrzegu w dniach 19-22 czerwca br. Korzystając                       

z obecności Burmistrza Sandomierza – Jerzego Borowskiego, radny zapytał o możliwość 

dofinansowania wyjazdu drużyny siatkarek do Kołobrzegu.    

 Burmistrz Sandomierza poinformował, że stosowane pismo w tej sprawie wpłynęło 

do Urzędu i będzie rozpatrywane.                                         - 

- Pan Andrzej Bolewski, nawiązując do sprawy spółki zarządzającej „Tygodnikiem 
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Nadwiślańskim” zaproponował, aby dokonać niezbędnej weryfikacji wszystkich firm,                       

w których miasto posiada udziały, a które do tej pory nie wypłacały dywidendy. Ponadto 

zaproponował, aby miasto Sandomierz podjęło się organizacji Mistrzostw Polski Juniorów                 

w piłce siatkowej.                            

- Pan Piotr Majewski zwrócił uwagę na potrzebę wydłużenia czasu otwarcia toalet miejskich. 

Ad. 9 

Przewodniczący Komisji ze względu na wyczerpanie tematów obrad zamknął posiedzenie 

Komisji Budżetu i Finansów.   

Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 


