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Protokół Nr 18/15/2015 

Komisji Budżetu i Finansów 

8 grudnia 2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Nieobecni: 
Andrzej Lebida 
Agnieszka Frańczak-Szczepanek, 
Piotr Majewski 
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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 

8. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przywrócenia funkcji 

rekreacyjno-wypoczynkowej Pl. 3-go Maja w Sandomierzu. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty na targowisku 

miejskim zlokalizowanym na Pl. 3-go Maja w Sandomierzu. 

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji  urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM  

w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2015-2019. 

12. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji. 

- SSM znak: P/6609/2015 z dn. 10.11.2015 r w sprawie utrzymania porządku na 

drogach gminnych, 

- Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  

z dnia 30.10.2015 r. - wniosek do budżetu miasta na 2016 rok, 

- Pan G. M.* – wniosek do budżetu miasta na 2016 rok, 

- PCK Oddział Rejonowy w Sandomierzu – prośba o dofinansowanie zakupu 

mundurów, 

- Muzeum Okręgowe w Sandomierzu znak: MOS-0301/44/15 z dnia 27.11.2015 r. – 

wniosek do budżetu miasta na 2016 rok. 

13. Ustalenie harmonogramu prac nad projektem budżetu na 2016 rok. 

14. Wnioski Komisji. 

15. Zamknięcie obrad. 
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Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok (6 200,00zł) 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Beata Pawłowska – Skarbnik Miasta. 

Wyjaśniła, że zmniejszenia wydatków w dziale 801 wynika z oszczędności, natomiast 

zwiększenie wydatków spowodowane jest koniecznością zakupu niezbędnego sprzętu do 

kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Jacek Dybus zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok (222,00zł) 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Beata Pawłowska. Wyjaśniła, że zmiana 

jest podyktowana decyzją Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącą zmiany w planie dotacji 

celowej na przebudowę ul. 11-go Listopada. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Jacek Dybus zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok (73 114,49zł) 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Beata Pawłowska. Zmiana ma związek  

z przyznaniem odszkodowania za szkody wynikające z pożaru w Bibliotece Miejskiej. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Jacek Dybus zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok (150 000,00zł) 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Beata Pawłowska. Wyjaśniła, że miasto 
otrzymało zwrot środków za zużytą energię elektryczną i te środki przeznacza na opłaty 
związane z oświetleniem ulic. 
Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Jacek Dybus zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. Wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wskazana działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu 

ograniczonego, w związku z jej położeniem. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Jacek Dybus zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 
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Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przywrócenia funkcji 

rekreacyjno-wypoczynkowej Pl. 3-go Maja w Sandomierzu. 

Obecny na posiedzeniu Burmistrz Sandomierza poinformował, że w związku z zaistnieniem 

nowych okoliczności związanych z poborem opłat na placu, jest konieczne ponowne 

przeanalizowanie propozycji przywrócenia funkcji rekreacyjnej tego placu  

w zaproponowanym terminie. Zapowiedział, że ten punkt zdejmie z porządku obrad sesji. 

Pan Jacek Dybus stwierdził, że w związku z tą informacją komisja nie będzie opiniować 

przedmiotowego projektu uchwały. Zapytał radnych czy zgadzają się na tą propozycję? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału 

Nadzoru Komunalnego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Jacek Dybus zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty na targowisku 

miejskim zlokalizowanym na Pl. 3-go Maja w Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Jacek Dybus zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji  urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM w Sandomierzu 

Sp. z o.o. na lata 2015-2019. 

Komisja szczegółowo omówiła zakres rzeczowy zadań zaplanowanych w latach 2016 i 2017 

zawarty w załączniku do projektu uchwały. 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Pan Jacek Dybus zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 12 

Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji. 

- w sprawie utrzymania porządku na drogach gminnych znajdujących się w obrębie bloków 

Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (pisma SSM skierowane do burmistrza 

Sandomierza znak: P/6609/2015 z dnia 10.11.2015 r i znak: EG/7102/2015 z dnia 

2.12.2015r.) 
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- Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu pismo  

z dnia 30.10.2015 r. - wniosek do budżetu miasta na 2016 rok, 

- Pan G. M.*– wniosek do budżetu miasta na 2016 rok, 

- PCK Oddział Rejonowy w Sandomierzu – prośba o dofinansowanie zakupu mundurów, 

- Muzeum Okręgowe w Sandomierzu znak: MOS-0301/44/15 z dnia 27.11.2015 r. – wniosek 

do budżetu miasta na 2016 rok. 

Ad. 13 

Ustalenie harmonogramu prac nad projektem budżetu na 2016 rok. 

Przewodniczący komisji stałych Rady Miasta Sandomierza ustalili terminy posiedzeń 

poszczególnych komisji w związku z opiniowaniem projektu budżetu miasta na 2016 rok. 

Ad. 14 

Wnioski. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zwróci się z prośbą do Burmistrza Sandomierza  

o udostępnienie informacji: 

- wysokość wpływów z poboru opłat parkingowych w latach 2014 i 2015  

w rozbiciu na poszczególne parkingi, 

- dochody z poboru opłat targowych na  Placu 3-go Maja w Sandomierzu, 

- wysokość zaległości czynszowych lokali mieszkalnych  i użytkowych w tym 

lokali na  Starym Mieście za  2015 rok. 

Pan Jacek Dybus poprosił o przyjęcie powyższych wniosków w głosowaniu. Zapytał, kto jest 

za? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 15 

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

 

Jacek Dybus 

            Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych został y zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U.2014.782 ze zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt  
3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182 ze zm.). 
 


