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Protokół Nr 18/16/2011 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 2 grudnia 2011 r. 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu 
i Finansów. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1 
Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji  przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wnioski Komisji do projektu budżetu miasta na 2012 r. – opiniowanie 

projektów uchwał w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok. 
4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt porządku obrad. 
 
Ad. 3 
 Pan Andrzej Gleń poprosił członków Komisji Budżetu i Finansów pełniących 
funkcję Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza o przedstawienie 
opinii tych komisji do projektu budżetu miasta Sandomierza na 2012 rok. 
Opinie przedstawili kolejno: 
Pan Andrzej Gleń 
Komisja Budżetu i Finansów 
 Dział: 
 750- Administracja publiczna - Opinia pozytywna 
 
Pan Marceli Czerwiński 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, turystyki i Promocji 
Dział:  
750 – administracja rozdział 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego,  
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  - Opinia pozytywna 
 
Pan Maciej Kuśmierz 
Komisja Polityki Mieszkaniowej 
Dział:  
700 – gospodarka mieszkaniowa - Opinia pozytywna 
 
Pan Marek Chruściel 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
 Dział: 
70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, dział/rozdział        
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71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - Opinia pozytywna 
 
Pani Mariola Stępień Zastępca Przewodniczącego  
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
Dział: 
 600- transport i łączność,  
900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Opinia pozytywna 
 
Pani Mariola Stępień 
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
Dział: 
851- ochrona zdrowia;  
852- pomoc społeczna;  
853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Opinia pozytywna 
 
Pan Andrzej Majewski 
Komisja Nauki Oświaty Kultury i Sportu 
Dział:  
801 – oświata i wychowanie 
854 -  edukacja opieka wychowawcza 
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
926 – kultura fizyczna i sport - Opinia pozytywna 
 
Pan Piotr Majewski 
Komisja Praworządności 
Dział: 
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Opinia pozytywna  
z prośbą o wygospodarowanie środków na budowę nowoczesnego monitoringu 
 
Pan Jacek Dybus 
Komisja Rewizyjna 
Charakterystyka budżetu miasta Sandomierza na 2012 rok 
Dochody 
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2012r. 
Zadania inwestycyjne roczne w 2012r. - Opinia pozytywna. 
 
 Pan Andrzej Gleń poinformował o przystąpieniu do analizy projektu budżetu 
miasta na 2012 rok – dochody i otworzył  dyskusję. 
DOCHODY 
Pan Janusz Sochacki powiedział między innymi; 
- o konieczności skoncentrowania uwagi na zwiększeniu dochodów miasta. W tym 
celu należy skrupulatnie kontrolować i weryfikować opodatkowane powierzchnie oraz 
zwiększyć efektywność ściągalności czynszów, 
-  potrzebę przeanalizowania sposobu naliczania podatków od zakładów pracy (opłata 
od wartości budowli lub powierzchni zajmowanej pod budynkami). 
Radny zapytał: 
- czy analizowano opłacalność sprzedawania długów firmom specjalizującym się   
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w ściągalności należności? 
- dlaczego od 10 lat na Starym Mieście nie podnoszono czynszów?  
- dlaczego wynajmowane są lokale użytkowe bez zachowania drogi przetargowej? 
Mówca stwierdził, że w wymienionych obszarach znajdują się duże rezerwy finansowe. 
Pan Jacek Dybus zaproponował aby zwiększyć środki po stronie dochodowej   
o minimum 2 mln i przeznaczyć je na inwestycje. Zwiększenie takie jest możliwe 
poprzez: 
- skuteczne ściągnięcie  zaległości czynszowych, 
- większe wykorzystanie obiektów MOSiR,  
- zwiększenie dochodów z parkingów  poprzez weryfikację umów z ajentami, 
 - dokładną analizę  dochodów z PTTK. 
Pan Cezary Gradziński stwierdził, że są to  pieniądze wirtualne i nie można nimi 
dysponować. 
Pan Jacek Dybus przedstawił wniosek formalny o zwiększenie dochodów o 1 mln. 
Zwiększenie dochodów w działach: 
630 95 – 500tys. 
700 95 – 500tys.   
Pan Andrzej Gleń poprosił o przegłosowanie przedstawionego wniosku 
przedstawionego przez Pana Jacka Dybusa. 
Głosowano: 8 „za”, 2 „wstrzymujące się”, 0 „przeciwnych. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii do fragmentu projektu 
budżetu – dochody z przyjętą w/w poprawką. 
Głosowano: 8 „za”, 2 „wstrzymujące się”, 0 „przeciwnych. 
Komisja wydała pozytywną opinię do projektu budżetu miasta na 2012 rok po stronie 
dochodowej z poprawką „Zwiększa się dochody o 1 mln w działach: 63095 – 500tys.; 
70095 – 500tys. 
 Pan Andrzej Gleń poinformował o przystąpieniu do opiniowania części 
wydatkowej projektu budżetu miasta na 2012r. 
WYDATKI 
Pan Andrzej Gleń poprosił o przedstawienie wniosków: 
Pan Jacek Dybus przedstawił następujące zadania do umieszczenia w projekcie 
budżetu po stronie wydatków: 
Oświetlenie ul. Koćmierzów                                                                 120tys. 
Chodnik ul. Baczyńskiego                                                                      23 tys. 
Wyposażenie boiska Orlik                                                                     33 tys. 
Doposażenie Skate Parku                                                                      90 tys. 
Projekt i wykonanie kanalizacji burzowej ul. Topolowej, Gołębickiej      200tys 
Oświetlenie ul. Salve Regina                                                                 120 tys.  
Chodnik ul. Maciejowskiego                                                                    25 tys. 
Parking ul.  Portowa                                                                               25 tys. 
Blok ul. Portowa  nr 6                                                                              9 tys 
Asfaltowanie ul. Powiśle                                                                       180tys 
Budowa ul. Chwałecka                                                                           300tys 
Kolektor sanitarny ul. Ożarowskiej, Kwiatkowskiego, Lipowa, Głęboka,  
Mokoszyn i ul. Nowa                                                                           1 800tys  
Asfaltowanie ul. Mickiewicza os. Wojskowym                                       200tys.        
Środki na realizację tych zadań można pozyskać z następujących zadań:                                                                                                                        
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ul. Patkowskiego                              500tys. 
Col. Gostomianum                           450tys  
Straż Miejska                                   170tys. 
dopłata do  PGKiM                           300tys. 
Biblioteka                                          50tys 
Rozbudowa obiektów przy SP nr 1    50tys. 
Imprezy okolicznościowe                  162tys. 
Razem - 1 682tys.  
Do pełnej realizacji wymienionych zadań brakuje 480tys. 
 W dyskusji radni rozważali wiele możliwości przesunięć kwotowych w 
poszczególnych zadaniach oraz zmniejszenie o 50% dotacji dla stowarzyszeń i klubów 
sportowych. Zdaniem niektórych radnych takie działanie  zmobilizowałoby członków 
tych jednostek do pozyskiwania  środków od sponsorów itp. (nie podjęto głosowania 
w tym temacie) Radny Marek Chruściel wyraził odmienną opinię w przedmiotowej 
sprawie. 
 Pan Jacek Dybus  zaproponował zmniejszenie kwoty przeznaczonej na 
kanalizację do 1 300tys. 
 Pan Andrzej Gleń  powiedział, że brakujące środki można uzupełnić z wydatków 
bieżących. 
 Pan Cezary Gradziński poprosił o podsumowanie dyskusji. 
Powiedział: „- 1 720tys.  to propozycje państwa radnych: wydatki majątkowe, nowe 
zadania:  
Koćmierzów  oświetlenie -  120tys 
ul. Topolowa,  Gołębicka       200 tys. 
ul. Salve Regina                    100 tys. 
kanalizacja                          1300 tys. 
Po zsumowaniu nadal brakuje nam 220tys.” 
 Pan Jacek Dybus stwierdził, że Radni przedstawili Skarbnikowi swoje wnioski do 
projektu budżetu na 2012r. i oczekują na umieszczenie ich w projekcie uchwały. 
 Pan Zbigniew Rusak poddał propozycję, aby zaoszczędzić środki z opłat za 
energię poprzez wyłączenie co drugiej lampy oświetleniowej. 
 Pan Andrzej Gleń postawił wniosek formalny - zwiększenie oszczędności   
w wydatkowaniu środków na  zakup energii -  oświetlenie ulic poprzez wyłączenie co 
drugiej lampy” i  poprosił o przegłosowanie powyższego wniosku.  
Głosowano: 8 „za”, 1 „wstrzymujący, 0 „przeciwnych (jeden radny nie brał udziału   
w głosowaniu ) 
 Pan Andrzej Gleń poprosił o głosowanie w sprawie zdjęcia kwoty 220 tys.   
z działu 900 rozdział 90015 i zapytał kto jest za takim wnioskiem. 
Głosowano: 8 „za”, 1 „wstrzymujący, 0 „przeciwnych (jeden radny nie brał udziału   
w głosowaniu ) 
 Pan Jacek Dybus poprosił o wpisanie w dziale 600 jeszcze jednego zadania tj. 
budowa ul. Krętej  
 Pan Andrzej Gleń zamknął dyskusję.  
 Zapytał kto jest za wprowadzeniem  przez Komisję Budżetu i Finansów 
poprawek do projektu budżetu miasta na 2012 r. zgodnie z protokołem i załącznikiem 
do protokołu? 
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Głosowano: 9 „za” 0 „wstrzymujący się „ 0 „przeciwnych” (jeden radny nie brał udziału 
w głosowaniu) 
 Pan Maciej Stępień stwierdził, że nie miał wglądu do wspomnianego załącznika. 
 Pan Andrzej Gleń zapytał kto jest za przyjęciem budżetu po stronie wydatków? 
Głosowano: 9 „za” 0 „wstrzymujący się „ 0 „przeciwnych” (jeden radny nie brał udziału 
w głosowaniu) 
W związku z powyższym Pan Andrzej Gleń poprosił o  głosowanie całości projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok 
Głosowano: 9 „za” 0 „wstrzymujący się „ 0 „przeciwnych” (jeden radny nie brał udziału 
w głosowaniu). 
 Pan Andrzej Gleń zapytał kto  jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 
2012-2023 
Głosowano: 9 „za” 0 „wstrzymujący się „ 0 „przeciwnych” (jeden radny nie brał udziału 
w głosowaniu) 
 Radny Maciej Stępień wyjaśnił, że w związku z brakiem dostępu do załącznika 
do inwestycji, którym dysponowali niektórzy radni, nie brał udziału w głosowaniu. 
 
Ad. 4,5 
 Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
       Andrzej Gleń 
     Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 
 


