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PROTOKÓŁ NR 3/1/2019 
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW 

posiedzenie w dniu 8 stycznia 2019 roku 
 

 Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu  
i Finansów. 
 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
W posiedzeniu wzięła udział Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza. 
 
Ad. 1 
Pani Mariola Stępień powitała obecnych, stwierdziła na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie komisji. 
 
Ad. 2 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 198/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie 
uchwały budżetowej Miasta Sandomierza na 2019 rok. 

4. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 199/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie możliwości 
sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta 
Sandomierza na 2019 rok. 

5. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 200/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie 
uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2038. 

6. Zapoznanie się z opiniami i wnioskami komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  
o projekcie budżetu miasta na 2019 rok – przegłosowanie wniosków.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok 
(z przyjętymi poprawkami). 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2019-2038 (z przyjętymi poprawkami). 

9. Opracowanie treści opinii zbiorczej o projekcie budżetu miasta na 2019 rok.  
10. Przyjęcie planu pracy na 2019 rok. 
11. Sprawy różne, wnioski. 
12. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie.  
 
 
 
Ad. 3 
Zapoznanie się z Uchwałą Nr 198/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały 
budżetowej Miasta Sandomierza na 2019 rok. 
Pani Mariola Stępień odczytała treść pisma. 
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Zapytała, czy Radni przyjmują uwagi zawarte w w/w piśmie? 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 4 
Zapoznanie się z Uchwałą Nr 199/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie możliwości sfinansowania 
deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Sandomierza na 2019 
rok. 
Pani Mariola Stępień odczytała treść pisma. 
Zapytała, czy Radni przyjmują uwagi zawarte w w/w piśmie? 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 

Ad. 5 

Zapoznanie się z Uchwałą Nr 200/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2038. 

Pan Robert Kurosz odczytał treść pisma. 
Przewodnicząca obrad zapytała, czy Radni przyjmują uwagi zawarte w w/w piśmie? 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 

Ad. 6 

Zapoznanie się z opiniami i wnioskami komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  
o projekcie budżetu miasta na 2019 rok – przegłosowanie wniosków.  

Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z opiniami poszczególnych komisji stałych: 

Radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności 

Komisja Praworządności na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała 
projekt budżetu miasta na 2019 rok w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa. 
 
Radny Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 r. opiniowała 
projekt budżetu miasta na 2019 rok w działach: 
- 758 – Różne rozliczenia, 
- 801 – Oświata i wychowanie, 
-854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 
- 855 05 – Rodzina, tworzenie i funkcjonowanie żłobków, 
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
- 926 – Kultura fizyczna. 
Komisja wnioskuje o wprowadzenie następującej zmiany w projekcie budżetu; 
Zmniejszenie wydatków o kwotę 30 000,00 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, Rozdział 921 18 – Muzea, § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowych instytucji kultury; 
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Zwiększenie wydatków o kwotę 30 000,00 zł  w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, Rozdział 921 10 – Galerie i biura wystaw artystycznych, § 2710 - Dotacja celowa: 
„Utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz realizacja 
projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej  
„Porównania” realizowanego przez BWA”. 
Pani Mariola Stępień poddała powyższy wniosek pod głosowanie. Zapytała, kto jest za 
wyrażeniem opinii pozytywnej? 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Pani Mariola Stępień – Zastępca Przewodniczącej Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 
Rodziny i Zdrowia 

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2018 
r. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2019 rok w działach: 
- 851 – Ochrona zdrowia, 
- 852 – Pomoc społeczna, 
- 855 – Rodzina. 
 Jednocześnie informuję, że Komisja - jednogłośnie - przyjęła poprawkę, jak niżej:  
W Załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej w pozycji I. – Dotacje dla jednostek spoza 
sektora finansów publicznych, lp. 2, Dział 851, Rozdział 85111 zmienia się nazwę zadania na 
„Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu”. 
Pani Mariola Stępień poprosiła radnych o wyrażenie opinii o przedstawionym wniosku w 
głosowaniu. Zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku? 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Radny Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

 Uprzejmie informuję, że Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług na 
posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 
2019 rok w działach: 
- 600 – Transport i łączność, 
- 710 35 – Działalność usługowa, cmentarze, 
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 
 
Radny Tomasz Malinowski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa 
 
Uprzejmie informuję, że Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta  
na 2019 rok w działach: 
- 010 – Rolnictwo, 
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 
- 710 – Działalność  usługowa, 
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 
 
 
 



 

4 
 

Radna Ewa Gracz – Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej 

 
 Uprzejmie informuję, że Komisja Polityki Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 12 
grudnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2019 rok w dziale 700 – 
Gospodarka mieszkaniowa. 
  
Radny Janusz Poński – Przewodniczący Komisji rozwoju gospodarczego, Turystyki i 
Promocji 

 Uprzejmie informuję, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji na 
posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 
2019 rok w działach: 
 - 630 – Turystyka, 
 - 750 75 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 
Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok 
(z przyjętymi poprawkami). 

Pani Barbara Grębowiec przedstawiła poprawki przedłożone przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową: 

Zmiany do projektu budżetu Miasta Sandomierz na 2019 rok – sugestie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej 
 

Zwiększa się dochody budżetu gminy: 
 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  rozdział 90095 Pozostała 
działalność, paragraf 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych 
samorządowego zakładu budżetowego o kwotę  60.000,00 zł  

Zmniejsza się dochody budżetu gminy: 

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,  rozdział 
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych, paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę    
60.000,00 zł  
 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 2720 Dotacja celowa z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych                      
i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych o kwotę  20.000,00 zł  
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Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących o kwotę  20.000,00 zł 
 

Zmiany w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do 
poniesienia w 2019 roku” 

Poz. 2 Dz.600 rozdz. 60014 „Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na zadanie pn.: 
„Remont chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Sandomierzu…” przeniesienie                           z 
wiersza „wydatki majątkowe” kwoty 300.000,00 zł do wiersza „wydatki bieżące”.  

Poz. 16 dz. 900 rozdz. 90095 „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez 
wykorzystanie potencjałów endogenicznych (2018-2021) zmiana lat na (2018-2022). 

Poz. 15.10 dz. 900 rozdz. 90095 „Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa  
w miejscach publicznych (2018-2021) w kolumnie 7 „dochody własne jst” winna być kwota 
250.289,16 zł., a w kolumnie 8 „kredyty i pożyczki” kwota 1.000.000,00 zł. 

Poz. 15.10 dz. 900 rozdz. 90095 „Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja 
(2018-2021) w kolumnie 7 „dochody własne jst” winna być kwota 120.069,00 zł.,                    a 
w kolumnie 8 „kredyty i pożyczki” kwota 1.500.000,00 zł. 

 

Zmiany w załączniku nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2019 roku” 

W pozycji „Ogółem” w kolumnie 6 „Kwota dotacji” jest kwota 1.901.666,00 zł., winna być 
kwota 4.351.666,00 zł 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza – przedstawił swoje poprawki do projektu 
uchwał budżetowych, jak niżej: 

(dodatkowe wyjaśnienia i dane liczbowe przedstawiała w trakcie dyskusji Pani Barbara 
Grębowiec) 

 Zmiany do projektu budżetu Miasta Sandomierz na 2019 rok 

                                                     

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:  
Akademia Kompetencji Kluczowych ( 2018-2020) 

            W dziale 801 Oświata i wychowanie,  rozdział 80101 Szkoły podstawowe :  

 

 801 Oświata i wychowanie 
      

197 077,0
0 

 

 8010
1 

Szkoły podstawowe 
197 077,0

0 
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 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 013,00 

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 967,00 

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 946,00 

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 165,00 

4127 Składki na Fundusz Pracy 1 293,00 

4129 Składki na Fundusz Pracy 20,00 

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9 457,00 

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 143,00 

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 567,00 

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9,00 

4307 Zakup usług pozostałych 49 548,00 

4309 Zakup usług pozostałych 749,00 

4707 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 

58 319,00 

4709 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 

881,00 

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 
Akademia Kompetencji Kluczowych ( 2018-2020) 

      W dziale 801 Oświata i wychowanie ,  rozdział 80195 Pozostała działalność:  

801 Oświata i wychowanie 
      

197 077,00 

 8019
5 

Pozostała działalność 
       

197 077,00 

 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 013,03 

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 967,23 

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 946,22 

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 165,40 

4127 Składki na Fundusz Pracy 1 293,18 

4129 Składki na Fundusz Pracy 19,54 

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9 457,10 

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 142,90 

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 567,43 

4219 Zakup materiałów i wyposażenia  8,57 

4307 Zakup usług pozostałych 49 547,75 

4309 Zakup usług pozostałych 748,65 

4707 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 

58 318,81 

4709 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 

881,19 

 

W załączniku nr 11   - dotacje celowe  - zmieniono  nazwę  zadania z: „Zakup aparatu 
rentgenowskiego dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu” na:      
„Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu”   



 

7 
 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 Galerie                     
i biura wystaw artystycznych, paragraf 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących o kwotę 30.000,00 zł.,  

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea, 
paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                  
o kwotę 30.000,00 zł.,  

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdział 70095 Pozostała 
działalność, paragraf 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych  
i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 40.000,00 zł.,  

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami                      
i nieruchomościami, paragraf 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 40.000,00 zł.,  

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:   (wolne środki)  -  kwota ogółem  148.433,75 zł 

„Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu , e-usług 
(2018-2019)” 

W dziale 720 Informatyka  ,  rozdział 72095 Pozostała działalność  : 

  720 Informatyka 
      

28 559,10 

 

 7209
5 

Pozostała działalność 28 559,10 

 

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 319,75 

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 54,31 

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4 039,74 

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 686,20 

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 12 924,57 

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 195,43 

4307 Zakup usług pozostałych 7 128,27 

4309 Zakup usług pozostałych 1 210,83 
 

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:   (wolne środki)  

„Rozwijamy nasze talenty (2018-2020)”  
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W dziale 801 Oświata i wychowanie,  rozdział 80104 Przedszkola:  

801 Oświata i wychowanie 
      

60 874,65 

 

  8010
4 

Przedszkola 60 874,65 

 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 189,92 

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 396,77 

4127 Składki na Fundusz Pracy 53,62 

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 250,00 

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 14 460,64 

4227  3 378,90 

4247  20 269,90 

4307 Zakup usług pozostałych 375,00 

6067  18 499,90 
 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy: (wolne środki) 

„Zakup serwera kontrolera domeny” 

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu) :  

  750 Administracja publiczna 
      

39 000,00 

 

 7502
3 

 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 39 000,00 

 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 39 000,00 
 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:  (wolne środki)  

„Przebudowa ul. Księcia Henryka Sandomierskiego – dokumentacja techniczna” 

W dziale 600 Transport i łączność,  rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  : 

  600 Transport i Łączność 
      

20 000,00 

 

 6001
6 

Drogi Publiczne gminne 20 000,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 
 

Zmniejsza się dochody budżetu gminy:    

”Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021)” 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała 
działalność: 
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  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
        

5 485 113,
81 

 

 9009
5 

Pozostała działalność 
5 485 113,

81 

 

2057 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b         

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  

811 326,42 

2059 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b            

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

125 215,68 

6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b               

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

3 940 
427,68 

6259 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b               

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

608 144,03 

 

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy:    

Rewitalizacja Sandomierza- miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021) 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność: 

  700 Gospodarka mieszkaniowa 
5.700.027

,74 

 

 7009
5 

Pozostała działalność 
5.700.027

,74 

 

2057 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b         

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

811316,4
7 

2059 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b            

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

125239,4
4 

6207 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 

3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 

625 

205500,5
6 
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6209 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 

3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 

625 

31722,24 

6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b     

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

3864021,
35 

6259 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b         

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

662227,6
8 

 

 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:    

Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju  (2018-2021) 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała 
działalność: 

  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
        

12.732.842,
42 

 

 9009
5 

Pozostała działalność 
12 732 
842,42 

 

4277  Zakup usług remontowych 811 326,42 

4279 Zakup usług remontowych 932 217,42 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
3 940 

427,68 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
7 048 

870,90 
                                  ( endogeniczność na kwotę 197.488,80 zostaje w 90095 6059)  

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:    

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność: 

  700 Gospodarka mieszkaniowa 
      

12.981.042,
50 

 

 7009
5 

Pozostała działalność 
 12 981 
042,50 

 4277 Zakup usług remontowych 811 316,47 

4279 Zakup usług remontowych 932 227,37 
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6207 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 

625 

3 864021,35 

6209 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 

625 

31 722,24 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 386 

4021,35 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 713 6254,51 

Różnica w dochodach między rozdziałem 90095 a 70095 wynosi   +  214.913,93 zł 

Różnica w wydatkach między rozdziałem 90095 a 70095 wynosi  + 248.200,08 zł 

Co powoduje, że wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę  33.286,15 zł   

Zwiększa się dochody budżetu gminy:    

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,  rozdział 75615  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
 

  756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 

33.286,15 

 

 7561
5 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 

33.286,15 

 3110 Wpływy z podatku od nieruchomości 33.286,15 

 

Pani Mariola Stępień poprosiła radnych o wyrażenie opinii o przedstawionych poprawkach. 
Po dyskusji, zapytała, czy radni wyrażają zgodę na wprowadzenie powyższych poprawek do 
projektu budżetu miasta na 2019 rok? 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
  

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2019-2038 (z przyjętymi poprawkami). 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 9 
Opracowanie treści opinii zbiorczej o projekcie budżetu miasta na 2019 rok.  
Pani Mariola Stepień stwierdziła, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała 
wszystkie przedstawione na posiedzeniu poprawki wprowadzone przez: 
-  komisje stałe Rady Miasta Sandomierza, 
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- Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach, 
- Burmistrza Miasta Sandomierza. 
Powyższa opinia będzie przedłożona Burmistrzowi Miasta odrębnym pismem. 
 
Ad. 10 
Przyjęcie planu pracy na 2019 rok. 
Pani Mariola Stepień przedstawiła projekt planu pracy komisji na 2019 rok i poprosiła o 
wniesienie ewentualnych sugestii: 

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW NA 2019 ROK 

 

L.p. Temat posiedzenia Termin 

1. Ocena wykonania budżetu miasta za 2018 rok. Kwiecień/maj 

2. Analiza zobowiązań finansowych miasta. Czerwiec 

3. Przyjęcie informacji o wykonaniu dochodów i 
wydatków za I półrocze 2019 r. 

Sierpień / Wrzesień 

4. Przyjęcie informacji o wykonaniu zadań 
inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 
roku oraz o wykorzystaniu środków przeznaczonych 
na ten cel 

Październik 

5. Analiza i opiniowanie projektu budżetu miasta na 
2020 rok. 
Analiza i opiniowanie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Sandomierz. 

Listopad / Grudzień 

6. Opiniowanie projektów uchwał związanych z 
gospodarką finansową miasta. 

Na bieżąco 

7. Rozpatrywanie pism skierowanych do komisji przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 

Na bieżąco 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Ad. 11 
Radny Wojciech Czerwiec przedstawił wniosek: 
W związku z różnymi informacjami dotyczącymi kosztów związanych z budową placu 
targowego przy ulicy Przemysłowej, proszę o przedłożenie Komisji uzgodnień poczynionych 
pomiędzy Wydziałem Techniczno-Inwestycyjnym a projektantem, dotyczących wykonania tej 
inwestycji. 
Pani Mariola Stępień zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku? 
Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek został przyjęty. 
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Pani Mariola Stępień poinformowała, że powyższy wniosek przekaże Burmistrzowi odrębnym 
pismem. 
Ad. 12 
Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 
komisji. 
 

 

      Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz –  

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 

 

 

 

 

 

 


