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Protokół Nr 52/10/2014 

Komisja Budżetu i Finansów 

z dn. 6 listopada 2014 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Ad. 1 

Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad Komisji 

(obecnych 8 radnych) 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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2015 rok. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2015 rok. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do 

celów wymiaru podatku rolnego. 

6. Opiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania 

psów. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2014-2026 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowej taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych (…) 

11. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2014 roku. 

12. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2015 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec – Naczelnik 

Wydziału Finansowego wskazując między innymi, że: „Na 2015 rok proponuje się 

zachowanie wysokości podatku od nieruchomości na poziomie 2013 roku. Podjęcie niniejszej 

uchwały wynika z konieczności uwzględnienia nowych przepisów dotyczących pomocy 

publicznej, aby zapewnić zgodność z obowiązującym prawem. W omawianym projekcie 

znajduje się zapis o obniżeniu stawki dla gruntów przeznaczonych pod usługi campingowe 

bez względu na kwalifikację terenu w ewidencji gruntów i budynków. Projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie”. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu i zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2015 rok. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. Podkreśliła, że projekt uchwały 

opracowano zgodnie z dyspozycją art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czyli z 

uwzględnieniem górnych granic stawek kwotowych określonych w drodze obwieszczeń 

ministra finansów z dnia 7.08.2014 r i 10.10.2014 r. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu  

i zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. Mówczyni poinformowała, że ze 

względu na obecną sytuację gospodarczą w kraju i gminie, w trosce o rolników w projekcie 

uchwały obniżono cenę skupu żyta (do celów wymiaru podatku) z 61,37 zł za 1 dt. do kwoty 

60,00 zł za 1 dt. Zgodnie z prawem rada gminy może obniżyć tą stawkę co niniejszym 

czynimy” 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu i zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. Powiedziała między innymi, że „obecna 

uchwała ustalająca podatek od posiadania psów nie spełniła swojej funkcji: niewielkie 

wpływy do budżetu, niewywiązywanie się inkasentów z powierzonych zadań”. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu i 

zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 7  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad 

ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. Mówca przypomniał, 

jakie funkcje spełniają obligacje komunalne wskazał na korzyści wynikające z uruchomienia 

procedur emisji tych obligacji – przede wszystkim bezpieczny i skuteczny sposób poprawy 

wartości wskaźników zadłużenia gminy.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu i zapytał, kto jest 

„za”? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. Powiedział, że na 

najbliższej sesji ten projekt będzie poprawiony. „W tej chwili wiem, że zmiana będzie 

dotyczyć zwiększenia środków dla Sandomierskiego Centrum Kultury o 12.000,00zł. Dlatego 

przed sesją radni otrzymają projekt uwzgledniający tą poprawkę i być może jeszcze inne, 

które będą konieczne do wprowadzenia”. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w kształcie, jaki 

mamy w materiałach ze wskazaną zmianą dotyczącą SCK. Zapytał, kto jest „za”? 

Głosowano: 9 „za” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2014-2026. 

Pan Cezary Gradziński przedstawił informacje o zmianach w załącznikach do WPF. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu i zapytał, kto jest 

„za”? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowej taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni 

zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na 

terenie miasta Sandomierza na okres 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Angelika Kędzierska – Inspektor w 

Wydziale Nadzoru Komunalnego. Wskazała, że PGKiM sp. z o.o. świadcząca usługi w tym 

zakresie, złożyło wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy na rok 

2015. W wyniku przeprowadzonej przez przedsiębiorstwo weryfikacji pozostawienie stawki 

0,19 zł za m
2 

na miesiąc, pozwoli na utrzymanie ciągłości finansowania usług w tym zakresie.  

Radni nie wnieśli uwag do omawianego projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu i zapytał, kto jest 

„za”? 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”  – opinia pozytywna. 

 

Ad. 11 

Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2014 roku. 

Pan Andrzej Gleń przedstawił skrótowo dane z pracy Komisji w 2014 roku 

„Komisja Budżetu i Finansów zgodnie z zakresem działania analizowała sprawy mające 

wpływ na kształt budżetu miasta. Do najważniejszych dokumentów w tym zakresie należą: 

-  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz na lata 2014-2026 oraz   

-  Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok, 

-  zmiany wprowadzane do budżetu miasta w 2014 roku,  

-  sprawozdania z wykonania budżetu. 

Komisja dokonała oceny wykonania budżetu miasta za 2013 rok wraz z analizą dochodów z 

majątku miasta w 2013 roku.  
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Przeanalizowano dokumenty związane z zasobami pomocy społecznej na 2013 rok dla Gminy 

Sandomierz, przyjęto informację z realizacji w 2013 roku Programu współpracy Miasta 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

W roku 2014 odbyło się dziesięć  posiedzeń na których opiniowano między innymi projekty 

uchwał dotyczące: 

- sprzedaży, nabycia i darowizny nieruchomości gruntowych, 

- udzielenia pomocy finansowej, rzeczowej lub dotacji celowej, 

- zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz 

urządzeń kanalizacyjnych PGKiM sp. z o. o w Sandomierzu na lata 2013-2016, 

- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, 

 Komisja przy współpracy ze Skarbnikiem Miasta dokonała oceny ściągalności 

podatków. Omówiono także procedury umarzania należności, dokonano oceny dochodów  

i wydatków za I półrocze 2014 roku, przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu miasta 

Sandomierza za I półrocze 2014 roku. 

 Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności za 2013 rok złożone przez podmioty 

podległe miastu: SORH S.A w charakterze inkasenta placu targowego przy ul. Przemysłowej 

w Sandomierzu za 2013 rok, PGKiM sp. z o.o.,  PEC sp. z o.o.,  TBM w organizacji, Fundacja 

Kultury Ziemi Sandomierskiej, Fundacja Sandomierska”. 

 

Ad. 12 

Pan Andrzej Gleń podziękował wszystkim za współpracę, stwierdził wyczerpanie porządku 

obrad i zamknął posiedzenie. 

 

      Andrzej Gleń 

    Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 


