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Protokół Nr 42/11/2013 

Komisja Budżetu i Finansów 

dn. 16 grudnia 2013 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. Zapoznanie się z treścią Uchwały Nr 92/2013 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach  

z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Sandomierz 

na 2014 rok. 

4. Zapoznanie się z pismem WSHP w Sandomierzu w sprawie wycofania tytułów 

egzekucyjnych. 

5. Przyjęcie informacji - pismo PGKiM sp. z o.o. w Sandomierzu znak: ZOMiK/3628/2013 

z dnia 2511.2013 r. w sprawie sieci kanalizacji burzowej w prawobrzeżnym 

Sandomierzu. 

6. Rozpatrzenie pisma mieszkańców ul 11-go Listopada w sprawie reorganizacji dworca 

PKS. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2014-2026 (wersja II). 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok  

w wersji po naniesionych poprawkach Komisji stałych. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2013 rok. 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2013-2026. 

11. Opracowanie planu pracy Komisji na 2014 rok. 

12. Wnioski Komisji. 

13. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 10 „za” – porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Komisja zapoznała się z Uchwałą Nr 92/2013 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia  

2 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Sandomierz na 2014 rok – 

opinia pozytywna. 

 

Ad. 4 

Komisja zapoznała się z treścią pisma WSHP z dnia 22.11.2013 r. w sprawie wycofania 

tytułów wykonawczych skierowanych przez Urząd Miasta. 

Obecny na posiedzeniu Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta poinformował, że 

„należności Uczelni wobec miasta zostały uregulowane a tytuły wykonawcze są wycofane”. 
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Ad. 5 

Przyjęcie informacji w sprawie sieci kanalizacji burzowej w prawobrzeżnym Sandomierzu. 

Komisja zapoznała się z treścią pisma PGKiM sp. z o.o. w Sandomierzu znak: 

ZOMiK/3628/2013 z dnia 25.11.2013 r. wraz z  załącznikami - mapki z wyznaczonym 

przebiegiem kanalizacji. 

Pan Marek Chruściel przypomniał, że na jednym z poprzednich posiedzeń Komisji omawiano 

sprawę opłat za „wody opadowe”. Mieszkańcy prawobrzeżnej części miasta otrzymali 

wezwania do zapłaty podczas gdy na tym terenie nie ma kanalizacji burzowej. Naliczanie tej 

opłaty wydaje się być niesłuszne i należy to sprawdzić. W odpowiedzi na ten wniosek PGKiM 

sp. z o.o. w Sandomierzu przysyła w/w pismo, w którym wylicza ulice, na których taka 

kanalizacja istnieje. Jako mieszkaniec prawobrzeżnej części miasta „jestem zaskoczony co do 

danych na ten temat. Uważam że należy tą sprawę zbadać na miejscu. Proponuję 

zorganizowanie wizji lokalnej. Chcę zobaczyć kanalizację burzową o której mówi pismo 

PGKiM-u. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę na: 

- brak umów pomiędzy mieszkańcami odprowadzającymi wody opadowe do kanalizacji,  

a PGKiM, 

- czy rowy melioracyjne, mogą być traktowane jako część kanalizacji deszczowej otwartej, 

- dlaczego wiele miast nie wprowadziło opłat za wody opadowe. 

Radny Andrzej Gleń przedstawił wniosek formalny o zorganizowanie dodatkowego 

posiedzenia komisji z udziałem przedstawicieli PGKiM w celu dokładnego zweryfikowania 

treści uchwały o wysokości stawek za wody opadowe oraz danych z analizowanego pisma. 

Członkowie komisji jednogłośnie poparli wniosek – głosowano  10 „za”. 

 

Ad. 6 

Komisja zapoznała się z treścią pisma mieszkańców ul 11-go Listopada w sprawie 

reorganizacji dworca PKS. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę, że od lat miasto bezskutecznie zabiega o poprawienie 

wizerunku tej części miasta.   

Radny Piotr Majewski podał przykład małego ale bardzo estetycznego dworca w Nowej 

Dębie. Na dworcu sandomierskim brakuje podstawowego wyposażenia dla podróżnych, 

w tym toalet. 

Radni jednomyślnie poparli uwagi mieszkańców ul. 11-go Listopada zawarte w w/w piśmie  

w tym propozycję likwidacji przystanków nr 5 i 6. 

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2014-2016 (wersja II ). 

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Mówca powiedział, że projekt uchwały jest poprawiony w stosunku do wersji pierwotnej 

dostarczonej radnym w ustawowym terminie, o zapis dodatkowy § 3 ust. 3 w brzmieniu: 

„zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy” 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu uchwały wraz  

z poprawką. 
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Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok w wersji 

po naniesionych poprawkach Komisji stałych. 

Pan Andrzej Gleń poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do projektu 

budżetu na 2014 rok.  

Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Miasta przedstawili opinie do budżetu 

(wszystkie komisje wydały pozytywne opinie do projektu budżetu miasta na 2014 rok) 

Pan Marcin Marzec zwrócił uwagę na uwzględniony w projekcie wniosek Komisji Nauki 

Oświaty, Kultury i Sportu – zwiększenie dotacji na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  

w zakresie piłki ręcznej o 5 tys zł.  

Wobec braku uwag do omawianego projektu uchwały przystąpiono do głosowania. 

Pan Andrzej Gleń zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu miasta 

Sandomierza na 2014 rok 

Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2013 rok. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia do projektu uchwały, które przedstawił Pan Cezary 

Gradziński. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna 

 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2014-2016. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia do projektu uchwały, które przedstawił Pan Cezary 

Gradziński. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna 

 

Ad. 11 

Pan Andrzej Gleń przedstawił radnym do akceptacji projekt planu pracy Komisji na 2014 rok 

 
Lp. Treść zadania Termin realizacji 
1. Przyjęcie planu pracy na 2014 rok - 

Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji w 
2013 roku  
 

grudzień 2013/styczeń 2014 

2. Ocena wykonania budżetu miasta za 2013 rok. 
 

marzec 

3. Analiza dochodów z majątku miasta w 2013 
roku 
 

kwiecień 

4. Ocena ściągalności podatków. 
Informacja o umorzeniach z tytułu podatków i 
opłat. 

maj/czerwiec 
październik 
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6. Informacja o stanie wykonania dochodów i 

wydatków za I półrocze 2014 roku. 
lipiec 

7. Informacja o stanie zobowiązań finansowych 
miasta w 2014 roku 

sierpień 

9. Opiniowanie stawek podatkowych i opłat 
lokalnych 

 

10. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej na 
2015 rok oraz  Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  

grudzień 

11. Opracowanie sprawozdania z prac Komisji w 
2014 roku oraz przyjęcie planu pracy na 2015 
rok. 

grudzień 

12. Opiniowanie projektów uchwał związanych z 
gospodarką finansową miasta. 
 

 

13. Rozpatrywanie spraw skierowanych do Komisji 
przez Przewodniczącego Rady Miasta 

 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący komisji poprosił o przyjęcie w/w planu w głosowaniu 

Głosowano: 10 „za” –  plan pracy przyjęto jednomyślnie. 

 

Ad. 12 

Radny Wojciech Czerwiec zapytał, czy jako Komisja możemy się dowiedzieć, które wnioski 

radnych złożone do projektu budżetu zostały uwzględnione. Przedstawił druk wniosku 

zwracając uwagę na punkt z którego wynika, że Komisja Budżetu i Finansów powinna wydać 

opinię co do tych wniosków.  

Przewodniczący poinformował, że żaden wniosek w tej sprawie nie trafił do Komisji. 

 

Ad. 13 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

                Andrzej Gleń 

   Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

 
Protokołowała: 

Renata Tkacz 


