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Protokół Nr 38/17/2016 

Komisji Budżetu i Finansów 

z dnia 9 grudnia 2016 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu  
i Finansów. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Nieobecni: Andrzej Lebida, Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Zbigniew Rusak. 
Ad. 1 

Przewodniczący obrad stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji. 
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 uchwalenia budżetu miasta na 2017 

rok:  
- dział 720 – Informatyka 
- dział 750 – Administracja, 
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.  
- dział 757 – Obsługa długu publicznego, 
- dział 758 – Różne rozliczenia.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sandomierz na  lata 2017-2029.  

5. Przyjęcie wniosków komisji stałych Rady Miasta Sandomierza do projektu 
budżetu miasta na 2016 rok. 

6. Sprawy różne, wnioski komisji. 
7. Zamknięcie obrad 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie.  
Ad. 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok. 
Komisja omówiła część dochodową projektu budżetu w działach: 
- dział 720 – Informatyka, 
- dział 750 – Administracja, 
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
- dział 757 – obsługa długu publicznego, 
- dział 758 – Różne rozliczenia.  
Podczas analizy dokumentów Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta - na bieżąco 
wyjaśniała wszelkie wątpliwości radnych. 
Pan Jacek Dybus poprosił o sprecyzowanie wniosków do tej części projektu budżetu. 
Brak zgłoszeń. 
Komisja przystąpiła do omawiania części wydatkowej projektu budżetu miasta na 2017 rok. 
Pani Barbara Grębowiec omówiła w kolejności wydatki związane z działami: 
- dział 720 – Informatyka, 
- dział 750 – Administracja, 
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 
- dział 757 – Obsługa długu publicznego, 
- dział 758 – Różne rozliczenia.  
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W trakcie omawiania poszczególnych działów Burmistrz Sandomierza udzielał 
wyczerpujących wyjaśnień. W dyskusji wzięli udział: Pan Paweł Wierzbicki – dyrektor MOSiR 
w Sandomierzu, Pan Wojciech Dumin – dyrektor SCK, 
Pan Jacek Dybus poprosił o sprecyzowanie wniosków do projektu budżetu w części - wydatki. 
Brak zgłoszeń. 
Przewodniczący obrad poprosił o zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2017 rok  
w omówionych działach. Zapytał, kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opina pozytywna. 
Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na  lata 2017-2029.  
Komisja wysłuchała wyjaśnień przedstawionych przez Panią Barbarę Grębowiec. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Przewodniczący obrad poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na  lata 2017-2029.  Zapytał, kto jest za wyrażeniem 
opinii pozytywnej? 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opina pozytywna. 
Ad. 5 

Przyjęcie wniosków komisji stałych Rady Miasta Sandomierza do projektu budżetu miasta  
na 2017 rok. 
Pan Jacek Dybus poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie 
wniosków do projektu budżetu miasta na 2017 rok. 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności poinformował, że w dniu  
2 grudnia 2016 r. komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2017 r.  
w dziale  754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i nie wniosła 
poprawek. 
Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
poinformowała, że w dniu 6 grudnia 2016 r. komisja opiniowała projekt budżetu miasta  
w działach: 

600 – Transport i łączność 
 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
 71035 – Działalność usługowa, cmentarze 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt z następującymi poprawkami: 
 
W Załączniku Nr 4 
Poz. 2  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 - kwota z przeznaczeniem na budowę zadaszenia boiska ORLIK przy  
SP Nr 1  
 
Poz. 12 Dz. 60016  Budowa parkingu przy ul. T. Króla 
Zmniejszenie o 100 000,00 zł  
Zwiększenie  o kwotę 100 000,00 zł  w poz. 30 Dz. 90095 – Budowa placu zabaw przy  
ul. Wielowiejskiej. 
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W Załączniku Nr 3 
Poz. 15 Dz.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). 
 Poz. 15 Dz.90095 – budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Lubelskiej  
w Sandomierzu 

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. 
  

Poz. 15 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. 
Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
powiedział, że komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu z następującą poprawką: 
W Załączniku Nr 12 
Dział 80306 – Szkolnictwo wyższe 
Zmniejszenie o 150 000,00 zł 
Zwiększenie – dotacja celowa w wysokości 150 000,00 zł dla Szpitala na zakup sprzętu 
medycznego do wyposażenia oddziału neurochirurgii. 
Pan Andrzej Anwajler powiedział ze Komisja Polityki Mieszkaniowej w dniu 7 grudnia 2016 r. 
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2017 rok, projekt zakłada przeznaczenie 
środków na budowę budynku z mieszkaniami tymczasowymi. 
Pan Piotr Chojnacki – poinformował, że w dniu 2 grudnia 2016 r. Komisja Rozwoju 
Gospodarczego, Turystyki i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta  
w działach:  630 – Turystyka i 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 
Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie wniosków. 
Zaproponował, aby na posiedzeniu w dniu 13 grudnia br. omówić opinie pozostałych komisji: 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Nauki, Oświaty, 
Kultury i Sportu. 
Radni jednomyślnie przyjęli propozycję. 
Ad. 6, 7 

Komisja nie opracowała wniosków. 

Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

    Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji. 
 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


