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Protokół Nr 39/18/2016 

Komisji Budżetu i Finansów 

z dnia 13 grudnia 2016 roku 

 
Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu   

i Finansów. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Nieobecni: Janusz Czajka, Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Piotr Majewski, Zbigniew Rusak. 
Ad. 1 
Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 
posiedzenie.  
Ad. 2 
Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie opinii komisji stałych Rady Miasta Sandomierza o projekcie budżetu miasta 

na 2017 rok oraz analiza propozycji zmian do projektu budżetu. 
4. Opinia Komisji Budżetu i Finansów o projekcie budżetu miasta na 2017 rok. 
5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok: 

- zmniejszenie rezerwy celowej na dofinansowanie zadań „rozwój infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”, 
- zwiększenie planu wydatków dla SCK i CUW, 
- zmiana w planie dochodów – Park Miejski, 
- dofinansowanie Straży Miejskiej, 
- dofinansowanie wydawnictwa samorządowego, 
- doposażenie sal narad, 
- oświetlenie ulic placów i dróg, 
- dofinansowanie administracji, 
- plac zabaw ul. Wielowiejska, 
- zmniejszenie dochodów i wydatków (odstąpienie od realizacji inwestycji) 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sandomierza na lata 2016 – 2029.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  
i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Wyd. Samorządowym 
Sp. z o.o.                                                                                                          

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta 
Sandomierza uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie  
z obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych będących w administracji Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu oraz wynajmu  i dzierżawy gruntów (…) 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 
dotychczasowych taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych  
z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji – deszczowej  
i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza na  okres  od 01 stycznia 2017 r. do 
31 grudnia 2017 r.  

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 
targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.  
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11. Sprawy różne w tym zapoznanie się z treścią pism skierowanych do komisji, oraz 
wnioski Komisji. 

12. Zamknięcie obrad. 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 3 
Przewodniczący obrad przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 9 grudnia br. komisja 
zapoznała się z propozycjami zmian w projekcie budżetu. Komisje, które pozytywnie 
zaopiniowały projekt budżetu w wersji przedłożonej przez Burmistrza Miasta i nie wniosły 
poprawek to: 
Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji, 
Komisja Praworządności, 
Komisja Polityki Mieszkaniowej, 
Komisja Rewizyjna. 
Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa powiedział, że komisja na posiedzeniu w dniu 6 grudnia br. nie wniosła poprawek 
do projektu budżetu miasta na 2017 r. i zaopiniowała go pozytywnie w działach: 010 – 
Rolnictwo i łowiectwo, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70005  gosp. gruntami  
i nieruchomościami dochody bieżące i majątkowe, 710 – Działalność usługowa.  
Pan Jacek Dybus poprosił radnych o ustosunkowanie się do wniosków przedstawionych przez 
pozostałe komisje: 
 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
Zgodnie z protokołem 18/7/2016 z dnia 7 grudnia br. komisja wnioskuje o zmniejszenie 
środków w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe o kwotę 150 000,00 zł i przeznaczenie tych 
środków na doposażenie sandomierskiego szpitala. 
Radni w dyskusji zaproponowali inne zagospodarowanie tej kwoty: 
- budowa Placu 3-go Maja – 100 000,00 zł 
- budowa łącznika ul. Salve Regina – 50 000,00 zł 
Pan Marek Bronkowski - Burmistrz Sandomierza powiedział, że „to oczywiste że należy 
wspierać nasz szpital, ale każdy samorząd powinien się w to włączyć – jest to przecież szpital 
powiatowy(…) należy dokonać obliczeń, jakie są koszty utrzymania pacjenta i odpowiednio 
podzielić na gminy powiatu”. Stwierdził również, że zasadne jest przeznaczenie środków na 
ul. Salve Regina i Plac 3-go Maja. 
Radni, Andrzej Anwajler i  Andrzej Lebida wyrazili opinię, że zdjęcie tej kwoty z działu 803 nie 
jest dobrym rozwiązaniem ponieważ jest to cenne wsparcie dla uczelni działającej na naszym 
terenie. 
Radna Wiesława Sabat stwierdziła, że „jest to w rzeczywistości wspieranie uczelni kieleckiej”. 
Pan Jacek Dybus poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z działu 803 – wyższe uczelnie 
kwoty 150 000,00 zł. Zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 
Głosowano: 5 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – wniosek został przyjęty. 
Pan Jacek Dybus poprosił o głosowanie.  
Zapytał, kto jest za przeznaczeniem środków w wysokości 50 000,00 zł na przebudowę 
łącznika ul, Salve Regina? 
Głosowano: 5 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” – wniosek został przyjęty. 
Zapytał, kto jest za przeznaczeniem środków w wysokości 100 000,00 zł na przebudowę  
Pl. 3-go Maja? 
Głosowano: 5 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” – wniosek został przyjęty. 
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Przewodniczący komisji stwierdził, że dokonano zmiany wniosku Komisji Opieki Społecznej 
Ochrony Rodziny i Zdrowia. Poprosił Panią Barbarę Grębowiec – Skarbnika Miasta –  
o odpowiednie zaszeregowanie tych zmian w projekcie budżetu. 
Pan Jacek Dybus poprosił radnych o ustosunkowanie się do zmian wprowadzonych przez 
Komisje Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług: 
Dz. 60016 – przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc 
parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ul. Maciejowskiego i Cieśli  
w Sandomierzu   
- Zmniejszenie o 500 000,00 zł 
- Zwiększenie o 500 000,00 zł- budowa zadaszenia boiska ORLIK przy SP Nr 1.  
Burmistrz Sandomierza wyraził opinię pozytywną co do powyższej propozycji. 
Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za wprowadzeniem tej zaminy do projektu budżetu? 
Głosowano: 7 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – wniosek został przyjęty. 
Pan Jacek Dybus powiedział, że głosował przeciw, ponieważ przy reformie  
w systemie oświaty wydatek ten może okazać się bezcelowy. 
Dz. 60016  Budowa parkingu przy ul. T. Króla. 
- Zmniejszenie o 100 000,00 zł 
- Zwiększenie  o 100 000,00 zł  w poz. 30 Dz. 90095 – Budowa placu zabaw przy ul. 
Wielowiejskiej. 
W dyskusji radny Andrzej Gleń  zawnioskował o zagospodarowanie tej kwoty w inny sposób: 
- 80 000,00 zł – budowa placu zabaw przy ul. Wielowiejskiej;  
- 20 000,00 zł przekazać do działu 758 § 4810 – inicjatywa lokalna. 
Burmistrz Sandomierza nie wniósł uwagi do powyższej propozycji. 
Przewodniczący obrad poprosił o głosowanie. Zapytał, kto jest za wnioskiem radnego 
Andrzeja Glenia? 
Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” – wniosek został przyjęty. 
Pan Jacek Dybus stwierdził, że Komisja budżetu i finansów zmodyfikowała wniosek komisji 
Gospodarki komunalnej, Handlu i Usług. 
Pan Jacek Dybus powiedział, że przystępujemy do zmiany 
 Działu 90095 – budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu 

• Zmniejszenie o 170 000,00 zł 
Zwiększenie –  100 000,00 zł adaptacja budynku przy ul Podmiejskiej na świetlicę osiedlową 
     70 000,00 zł - uporządkowanie i zagospodarowanie działki przy ul. Błonie 
(koło wału ). 
Radni Andrzej Anwajler wyraził swoje zdziwienie treścią wniosków likwidujących zadanie 
inwestycyjne - budowa budynku z mieszkaniami tymczasowymi. Stwierdził, że miasto miało 
złożyć wnioski o dofinansowanie budowy budynku z mieszkaniami tymczasowymi i pozyskać 
z zewnątrz  prawie połowę kosztów budowy. Ponadto Komisja Polityki Mieszkaniowej 
pozytywnie zaopiniowała wersję przedłożoną przez Burmistrza i rozpoczęła pracę nad 
wychodzeniem z zadłużenia czynszowego - budowa budynku jest nieodłączną częścią tego 
procesu. 
Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że „przychylam się do wniosku Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, chociaż zdaje sobie sprawę z potrzeby 
wybudowania budynku z lokalami komunalnymi to jednak w chwili obecnej należy 
wstrzymać tą inwestycję w  związku z planowanymi – rewolucyjnymi - zmianami w prawie 
lokalowym” Burmistrz podkreślił, że miasto jest zainteresowane budową mieszkań 
komunalnych w ramach programu rządowego „Mieszkanie Plus”. 
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Radny Andrzej Anwajler podkreślił, że „budowa budynku miała na celu dyscyplinowanie ludzi 
żeby zaczęli płacić” 

Burmistrz Sandomierza powiedział między innymi, że nowe prawo lokalowe będzie zmieniało 
podejście do wynajmu, nie będzie podziału w rodzajach lokali, ważny będzie status najemcy. 

 
Radny Andrzej Anwajler powiedział, że jako Przewodniczący Komisji Polityki mieszkaniowej 
nie zgadza się z decyzją o rezygnacji z budowy budynku z lokalami tymczasowymi i będzie 
głosował przeciw. 
Innych uwag nie zgłoszono. 
Głosowano: 6 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – wniosek został przyjęty. 
Pan Jacek Dybus zaznaczył, że w dziale Dz.90095 – budowa budynku z lokalami socjalnymi 
przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu padły następne propozycje:  

• Zmniejszenie o 140 000,00 zł 
Zwiększenie – 100 000,00 zł – budowa chodnika ul. W. Polskiego odcinek od ul. 
Kochanowskiego do ul. Cegielnianej. 
  40 000,00zł – budowa oświetlenia ul. Topolowej 
Głosowano: 6 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” – wniosek został przyjęty. 
Dz.90095 – budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu 

• Zmniejszenie  o  310 000,00 zł 
Zwiększenie  - 250 000,00 – oświetlenie ul. Koćmierzów 
     30 000,00 zł odwodnienie ul. Brzeskiego 
     30 000,00 zł – asfaltowanie ul. Kotwicznej 
Komisja w dyskusji wypracowała wniosek modyfikujący powyższą zmianę w następujący 
sposób: 

- Zmniejszenie  o  300 000,00 zł 
- Zwiększenie  - 250 000,00 – oświetlenie ul. Koćmierzów 

50 000,00 zł przeznaczyć na budowę placu zabaw przy SP Nr 2. 
Głosowano: 6 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” – wniosek został przyjęty. 
Pan Jacek Dybus poprosił Panią Barbarę Grębowiec, aby zgodnie z dzisiejszymi ustaleniami 
zaszeregowała przyjęte zmiany w projekcie budżetu. 

Komisja przystąpiła do analizy wniosków opracowanych przez Komisje Nauki, Oświaty, 
Kultury i Sportu. 

Zgodnie z protokołem komisji Nr 35/16/2016 z dnia 8 grudnia br. komisja omówiła 
propozycję złożoną przez Panią Skarbnik: 
1. Załącznik Nr 12 poz. 32 – Zmniejszenie w Dziale 92695 -  prowadzenie szkolenia 
sportowego w zakresie piłki ręcznej o kwotę 50 000,00 zł a zwiększenie w Dziale 75818 – 
rezerwy ogólne i celowe. 
Komisja Nauki negatywnie zaopiniowała ta propozycję. 
Pan Jacek Dybus poprosił o wyrażenie opinii w tej sprawie. 
W dyskusji radni wyrazili swoje pozytywne opinie związane z osiągnięciami sandomierskiej 
piłki ręcznej.  
Burmistrz Sandomierza wyjaśnił, że jest to kwota, która nie wpłynie negatywnie na tą gałąź 
sportu, raczej zmobilizuje kluby do pozyskiwania sponsorów „środki pozostaną w rezerwie” 
Radny Marcin Marzec powiedział, że przygotuje się do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji  
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na sesji. 
Pan Jacek Dybus zapytał, kto jest za wprowadzeniem powyższego wniosku do projektu 
budżetu? 
Głosowano: 4 „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymujące się” – wniosek przyjęty. 
 
2. Zmniejszenie Dział 80104 rozdz. 6050 -  wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 
53 000,00 zł – budowa Przedszkola Nr 6. 
Uwag nie wniesiono. 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 
Zwiększenie  Dział 80101 rozdz. 4270  zakup usług remontowych  oraz dofinansowanie 
działalności chóru katedralnego. 
Głosowano: 2 „za”, 5 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek odrzucony. 
Przewodniczący obrad poinformował, że w pracach nad projektem budżetu na 2017 rok 
Komisja Budżetu i Finansów wyraziła swoją opinię co do poprawek wniesionych przez 
poszczególne komisje stałe Rady miasta Sandomierza. 
Dokument zbiorczy w tej sprawie zostanie opracowany w najbliższym czasie. 
Pani Barbara Grębowiec przekazała radnym kopie poprawionych Załączników Nr 9 i 10 do 
projektu uchwały budżetowej. 
Wersja poprawiona Załączników nr 9 i 10 do projektu uchwały budżetowej stanowi załączniki 
nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
ZMIANA W ZAŁĄCZNIKACH NR 9 i 10  
Załącznik Nr 9 
W kolumnie 2 (Wyszczególnienie) skreśla się „Zakład budżetowy” wpisuje się „Targowiska 
Miejskie samorządowy zakład budżetowy” 
W kolumnie 6 wpisuje się nową kwotę – 1 350 000,00 
W kolumnie 7 wpisuje się nową kwotę – 450 000,00 
W kolumnie 12 wpisuje się nową kwotę 1 310 000,00 
W kolumnie 15 wpisuje się nową kwotę – 40 000,00 
W podsumowaniu zmienia się kwoty zgodnie z w/w wpisanymi zmianami. 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przedstawione propozycje. Zapytał, kto jest 
za? 
Głosowano: 5 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 
Załącznik Nr 10 
W pozycji I. Dotacje dla sektora finansów publicznych 
W kolumnie 5  skreśla się „Zakład budżetowy” wpisuje się „Targowiska Miejskie 
samorządowy zakład budżetowy” 
W kolumnie 6 skreśla się „dopłata do m2 rezerwacji” wpisuje się „dopłata do 1 m2 utrzymania 
powierzchni” 
W kolumnie 7 wpisuje się nową kwotę 450 000,00 
W pozycji II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w pozycji – Ogółem  
w kolumnie 7 wpisuje się nową kwotę 450 000,00 
Głosowano: 5 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 
Komisja przyjęła informację Pani Skarbnik o zmianach do projektu budżetu wniesionych 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 
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W dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane                   
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska paragraf 4430                 
o kwotę 10 000,00 zł 
Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka 
odpadami paragraf  2900 o kwotę 10 000,00 zł kwota składki członkowskiej dla związku 
gmin. 
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 
W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa kredytów                 
i pożyczek paragraf 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  
o kwotę 150 000,00 zł. 
Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 
W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek 
paragraf 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty  
i prowizje o kwotę 150 000,00 zł. 
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 
W dziale 900 Gospodarka komunalna rozdział 90002 Gospodarka odpadami  paragraf 4520  
o kwotę 450 000,00 zł 
Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała 
działalność paragraf 4520 o kwotę 440 000,00 zł  
W dziale 900 Gospodarka komunalna rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane               
 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska paragraf 4300              
 o kwotę 10 000,00 zł  
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 
W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71035 Cmentarze paragraf 2820 o kwotę 
20 000,00 zł 
Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 Ochrona zabytków  
i opieka nad zabytkami paragraf 2720 Dotacje celowe o kwotę 20 000,00 zł 
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 
W dziale 900 Gospodarka komunalna rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane           
 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska paragraf 2830             
 o kwotę 30 000,00 zł 
Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 
W dziale 900 Gospodarka komunalna rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane              
 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska paragraf 6230               
o kwotę 30 000,00 zł. 
Przewodniczący komisji ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 
PRZERWA 
Pan Jacek Dybus wznowił obrady. 
Pani Skarbnik poinformowała, że po naradzie z Burmistrzem proponuje, aby „zdjętą z piłki 
ręcznej kwotę 50 tys. zł uzupełnić z inicjatywy lokalnej” 
Radni jednomyślnie – przez aklamację – przyjęli powyższą propozycję. 
Pani Skarbnik przedstawiła zestawienie zmian zaproponowanych przez Burmistrza Miasta. 
Zwiększa się dochody budżetu gminy: 
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W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa  rozdział 70095 Pozostała działalność paragraf 0750 
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę     40100,00 zł 
Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała 
działalność paragraf  6050 Wydatki inwestycyjne o kwotę 40 100,00 zł dotyczy zadania 
„Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu” Zmniejsza się wydatki 
budżetu gminy: 
W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe paragraf  4270 
Zakup usług remontowych o kwotę 53 000,00 zł 
Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 
W Dziale 801 Oświata i wychowanie,  rozdział 80104  Przedszkola  paragraf 6050 Wydatki 
inwestycyjne  o kwotę  53 000,00 zł na zadanie pn. ”Budowa przedszkola przy T. Króla 3” 
Zmniejsza się dochody budżetu gminy:  
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  rozdz. 90002 Gospodarka 
odpadami  paragraf 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego o kwotę 54 310,00 zł. 
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:  
W dziale 900  Gospodarka Komunalna,  rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 2650 
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, o kwotę   
550 000,00 zł 
Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 
W dziale 900 Gospodarka Komunalna, rozdział 90095 Pozostała działalność  paragraf 2410  
o kwotę  200 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla zakładu budżetowego na pierwsze 
wyposażenie w środki obrotowe 
W dziale 900 Gospodarka Komunalna, rozdział 90095 Pozostała działalność paragraf 6050 
Wydatki inwestycyjne  o kwotę  247 845,00 zł na zadanie „Przebudowa Placu 3 Maja” 
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka 
odpadami paragraf 4300  Zakup usług pozostałych o kwotę 47 845,00 zł. 
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 
W dziale 855 Rodzina rozdział 85502 świadczenia rodzinne, paragraf 4010 wynagrodzenia 
osobowe o kwotę 301,00 zł i paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 
 o kwotę 42 555,00 zł 
Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 
W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki, paragraf 3110 
Świadczenia społeczne o kwotę 42 750,00 zł i paragraf 4120 Fundusz pracy o kwotę 106,00 zł. 
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 
W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki, 
paragraf 3110 o kwotę 22 155,00 zł  
W dziale 852 Pomoc społeczna,  rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe paragraf 3110 o kwotę 
40 000,00 zł  
W dziale 900 Gospodarka Komunalna rozdział 90095 Pozostała działalność paragraf 4100  
o kwotę  200 000,00 zł  
Zwiększa się wydatki budżetu gminy:  
W dziale 900 Gospodarka Komunalna, rozdział 90095 Pozostała działalność paragraf 6050 
Wydatki inwestycyjne  o kwotę  262 155,00 zł na zadanie „Przebudowa Placu 3 Maja”. 
Ad. 4 
Pan Jacek Dybus powiedział, że:  
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„Po wysłuchaniu wystąpienia Pani Skarbnik, komisja przystępuje do opiniowania projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok, z przyjętymi poprawkami”. 
Zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu? 
Głosowano: 5 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się – opinia pozytywna. 
Przewodniczący Komisji przypomniał, że komisja pozytywnie opiniowała projekt uchwały  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017 -2023 w dniu  
9 grudnia br. 
Ad. 5 
Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok: 

- zmniejszenie rezerwy celowej na dofinansowanie zadań „rozwój infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”, 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 
Decyzją Wojewody Św. zmniejszone są środki wysokości 1 088 000,00 zł na dofinansowanie 
zadań w ramach programu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej.  
Głosowano: 5 „za”,1 „przeciw, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

-zwiększenie planu wydatków dla SCK i CUW, 
Zwiększenie dochodów w działach: 600; 700; 900 o kwotę 138 800,00 zł z czego część 
środków przeznacza się na wynagrodzenia dla pracowników CUW i SCK. 
Głosowano: 6 „za”,1  „przeciw, 0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

- zmiana w planie dochodów – Park Miejski, 
Miasto zarezerwowało w budżecie na ten rok środki z przeznaczeniem na rewaloryzacje 
parku miejskiego. Nie udało się pozyskać środków zewnętrznych na ten cel. 
Głosowano: 5 „za”,2 „przeciw,  0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

-dofinansowanie Straży Miejskiej, 
Środki w wysokości 34 098,00 zł przeznacza się na wypłatę nagród dla Straży miejskiej 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

- dofinansowanie wydawnictwa samorządowego, 
Środki w wysokości 50 000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie tygodnika 
Nadwiślańskiego. 
Głosowano: 1 „za”,4 „przeciw, 2 „wstrzymujący się” – opinia negatywna. 

-doposażenie sal narad, 
Środki w wysokości 42 500,00 zł przeznaczone na zakup wyposażenia biurowego. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

- oświetlenie ulic placów i dróg, 
Środki w wysokości 307 000,00 zł przeznacza się na zakup opraw i komponentów 
energooszczędnych LED. 
Głosowano: 5 „za”,2 „przeciw,  0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

- dofinansowanie administracji, 
Środki w wysokości 45 000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie systemu informatycznego 
w UM. 
Głosowano: 5 „za”, 1 „przeciw, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

- plac zabaw ul. Wielowiejska, 
Środki w wysokości 52 000,00 zł przeznacz się na zakup urządzeń zabawowych. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

- zmniejszenie dochodów i wydatków (odstąpienie od realizacji inwestycji) 
W związku z odstąpieniem od realizacji niektórych inwestycji zmniejsza się dochody i wydatki 
budżetowe o kwotę  3 287 510,00 zł. 
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Głosowano: 5 „za”,2 „przeciw,  0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
Ad. 6 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierza na lata 2016 – 2029.  
Pani Barbara Grębowiec przypomniała, że w związku z negatywną opinią komisji, co do 
jednej zmiany w budżecie ( dofinansowanie TN) zmianie ulegną załączniki wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Wersję poprawioną tego projektu uchwały radni otrzymają na sesji. 
Głosowano: 5 „za”,2 „przeciw,  0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
Ad. 7 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  
i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Wyd. Samorządowym Sp. z o.o. 
Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu uchwały przystąpiono do głosowania.   
 Głosowano: 0 „za”,5 „przeciw,  2 „wstrzymujący się” – opinia negatywna. 
Ad. 8 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza 
uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie  
z obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych będących w administracji Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu oraz wynajmu  i dzierżawy gruntów (…) 
Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu uchwały przystąpiono do głosowania.   
Głosowano: 5 „za”,1 „przeciw,  1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
Ad. 9 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 
dotychczasowych taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych  
z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji – deszczowej  
i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza na  okres  od 01 stycznia 2017 r. do 31 
grudnia 2017 r.  
Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu uchwały przystąpiono do głosowania.   
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 10 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej  
na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.  
Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu uchwały przystąpiono do głosowania.   
Głosowano: 5 „za”, 0 „przeciw, 2 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
Ad. 11 
Sprawy różne w tym zapoznanie się z treścią pism skierowanych do komisji, oraz wnioski 
Komisji. 
Przewodniczący komisji poprosił radnych o zapoznanie się z treścią pism skierowanych do 
komisji, dostępnych w aktach komisji i zgłoszenie uwag w formie pisemnej. 
Ad. 12 
Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 
 
 
    Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji. 
 
 
 
Protokołowała: Renata Tkacz                                                                        


