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Protokół Nr 29/10/2012 

Komisja Budżetu i Finansów 

dn. 3 grudnia  2012 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu   

i Finansów. 

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. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2013 rok. 

Dział 750 – Administracja publiczna 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Sandomierza na 2013 rok. Analiza wniosków złożonych przez Komisje stałe. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2013 – 2026 

6. Sprawy różne, wnioski Komisji. 
7. Zamknięcie obrad. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o przyjęcie w/w porządku obrad. 

Głosowano: 9 „za”, 1 „przeciwny”, 1 „wstrzymujący się – porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2013 rok. 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Wyjaśnień udzielił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Radni w dyskusji byli zainteresowani zmniejszeniem kwoty w tym dziale oraz wykorzystaniem 

środków przeznaczonych na szkolenia dla radnych. 

Radny Wojciech Czerwiec przedstawił wniosek o zdjęcie kwoty 10tys.zł z rozdz. 6060 i przeniesienie 

jej do rozdz. 4700. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o przegłosowanie w/w wniosku. Zapytał kto jest „za” 

Głosowano: 1 „za”, 9 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek odrzucony. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie działu 750. 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Pan Andrzej Gleń poinformował, że Przewodniczący wszystkich Komisji przedstawią swoje opinie do 

projektu budżetu miasta na 2013 rok. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

Pan Marceli Czerwiński przedstawił stanowisko Komisji: 

Dział 750 Rozdz. 75075 – zadania z zakresu promocji, 

- przeznaczenie kwoty 5.000 zł w pozycji „wydawanie miejskich wkładek prasowych” na rzecz  

miesięcznika „Sandomierzanin”.  

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

- umieszczenie w pozycji „Obchody świąt i rocznic” zapisu: 
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- Dzień Samorządowca, 

- 80-lecie włączenia do Sandomierza prawobrzeżnej części miasta.  

Komisja Polityki Mieszkaniowej obradująca wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego Turystyki i 

Promocji opiniowała dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Komisja nie wniosła uwag do projektu budżetu na 2013 rok. 

Pan Marceli Czerwiński poinformował, że Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały w 

sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Sandomierza na lata 2013-2026 pozytywnie stosunkiem głosów  5 „za”, 

0 „przeciwnych”, 3 „wstrzymujące się”  

Pan Wojciech Czerwiec przedstawił uwagi dotyczące działalności spółki Tygodnik Nadwiślański. 

Powiedział między innymi, że jednostka ta jako jedyna nie złożyła radzie sprawozdania z działalności 

za 2011 r. Nie wiemy jaka jest dywidenda i czy w związku z tym powinniśmy jako miasto nadal 

finansować tę spółkę.  

Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie wniosków Komisji Rozwoju Gospodarczego 

Głosowano:  9 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

Pan Andrzej Majewski przedstawił stanowisko Komisji w sprawie projektu budżetu miasta 

Sandomierza na 2013 rok 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Dział 926 – Kultura fizyczna i Sport 

 

Dział 921 rozdz. 92195 pozycja: Obchody świąt i rocznic 

Dopisać rocznice: „Dni Samorządowca” oraz „Obchody 80-lecia przyłączenia prawobrzeżnego 

Sandomierza w granice miasta. 

Dział 926 rozdz. 92695 

 pozycja – Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu 

Sandomierza w formie obozów, kolonii, biwaków, wycieczek, rajdów sportowych: 

DODAĆ -  5.000,00zł 

pozycja – Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej, uczestnictwo 

we współzawodnictwie sportowym: 

DODAĆ - 5.000,00zł 

pozycja – Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej uczestnictwo 

we współzawodnictwie sportowym: 

ZDJĄĆ -  5.000,00zł 

pozycja -  Prowadzenie pracy szkoleniowo-treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych, 

uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym: 

ZDJĄĆ -  5.000,00zł. 

W dyskusji radny Wojciech Czerwiec przedstawił wniosek o przeniesienie kwoty 5 tys.zł z rozdz. 

92695 sport kwalifikowany i przeznaczenie jej na działalność Klubu kolarskiego który nie został 

umieszczony w budżecie. 

Pan Andrzej Gleń poddał wniosek pod głosowanie 

Głosowano: 2 „za”, 9 „przeciwnych”, 0 „wstrzymujących się” – wniosek odrzucony. 
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Pan Andrzej Gleń poprosił o to aby Komisja Budżetu i Finansów wypowiedziała się w głosowaniu,  czy 

jest „za” przyjęciem wniosków przedstawionych przez Komisję Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

Głosowano:  7 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się – wniosek przyjęty. 

Pan Andrzej Gleń poprosił członków Komisji Budżetu i Finansów o  pozytywne zaopiniowanie 

dotychczas omówionych części projektu uchwały budżetowej. 

Głosowano: 8 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się – opinia pozytywna. 

Pan Andrzej Gleń poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów zajmie się analizą pozostałych 

części projektu budżetu. 

Komisja Praworządności 

Pan Piotr Majewski poinformował, że Komisja Praworządności wspólnie z Komisją Opieki 

Społecznej, Ochrony rodziny i Zdrowia zaopiniowała dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa – pozytywnie 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie działu 754 

Głosowano: 9 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się – opinia pozytywna. 

Komisja Opieki Społecznej Ochrony Rodziny i Zdrowia 

Dział 851 – ochrona zdrowia 

Dział 852 – opieka społeczna 

Komisja pozytywnie bez poprawek zaopiniowała tę część projektu budżetu. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o przegłosowanie tej części projektu. 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące  się – opinia pozytywna. 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

Pan Zbigniew Rusak poinformował, że Komisja przerwała obrady z powodu braku quorum. 

Zaopiniowano pozytywnie  projekt budżetu miasta na 2013 rok z poprawką; 

 w dziale 600 rozdz. 60004 § 4300 rekompensata  do usług przewozowych – zmniejszyć o  kwotę 

300 tys. zł i przenieść ją do rozdz. 60016 § 4270 usługi remontowe. 

Nie wniesiono uwag do Działu 700 Rozdz. 70095 – Gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność 

– remonty budynków; Działu 710 Rozdział  71035 – Działalność usługowa;  Dział 900 Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska po stronie dochodowej. 

Pan Marek Chruściel poinformował, że w związku z brakiem quorum na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Gospodarki komunalnej, Handlu i Usług i Komisji gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa działy  010 -  Rolnictwo i leśnictwo; 700  Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami; 710  Rozdz. 71004 - Działalność usługowa – plany zagospodarowania 

przestrzennego; 720 Rozdz. 720950 – Pozostała działalność – e-świętokrzyskie nie zostały 

zaopiniowane. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o wniesienie uwag do tej części projektu budżetu. 

Radni w dyskusji przedstawili uwagi: 

• Konieczność umieszczenia w budżecie miasta  zadania: budowa kolektora burzowego, 

• Dlaczego co roku planuje się wydatki na wyposażenie placów zabaw 

• Na jakiej podstawie wyliczono kwotę 2,5 mln zł na gospodarkę odpadami (dział 900) 
Radny Jacek Dybus poprosił o szczegółowe wyliczenie na co przewidziano środki w dziale 700- 

remonty budynków oraz z czego wyliczono wysokość stawki za odbiór odpadów komunalnych od 

mieszkańca. 

Pan Andrzej Bolewski powiedział, że zgłosił zapytanie do Wydziału Nadzoru komunalnego w sprawie 

szczegółowych danych co do kosztu czyszczenia 1m2 chodnika, ulicy i utrzymania zimowego. 
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Pan Andrzej Gleń poprosił o przegłosowanie poprawki Komisji Gospodarki Komunalnej 

przedstawionej przez Pana Zbigniewa Rusaka. 

Głosowano: 4 „za”, 6 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – wniosek odrzucony. 

Pan Andrzej Bolewski poprosił o przegłosowanie wniosku dotyczącego budowy kolektora burzowego. 

Kwotę na ten cel należy przesunąć z działu rekompensata do usług przewozowych. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o przegłosowanie tej części projektu budżetu. 

Głosowano: 7 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Pan Andrzej Bolewski zgłosił do protokołu stanowczy protest w związku z nieprzegłosowaniem jego 

wniosku o zabezpieczenie w budżecie środków na budowę kolektora burzowego przy osiedlu SBM 

Pan Wojciech Czerwiec  zgłosił  uwagi do sposobu prowadzenia obrad Komisji. 

Komisja Polityki Mieszkaniowej 

Pan Maciej Kuśmierz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2013 

rok w dziale 700- gospodarka mieszkaniowa. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o przyjęcie tej części projektu budżetu. 

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

Pan Andrzej Gleń przypomniał, że Komisja Budżetu i Finansów opiniuje projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. 

Zapytał kto jest za wyrażeniem pozytywnej opinii z przyjętymi poprawkami jak wyżej 

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

Ad. 5 

Pan Andrzej Gleń poprosił o wprowadzenie uwag do  projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2026. 

Uwag nie wniesiono 

Przewodniczący obrad poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie. 

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt 

budżetu miasta na 2013 rok i takie stanowisko zostanie przedstawione na sesji Rady Miasta w dniu 

19 grudnia 2012 roku. 

Ad. 6 

Pan Andrzej Gleń poprosił radnych o przedstawienie wniosków i spraw różnych. 

Pan Marceli Czerwiński zapytał jakie będą następne kroki jeśli kwota na gospodarowanie odpadami 

zmniejszy się. 

Pan Cezary Gradziński poinformował, że budowa kolektora burzowego o którym mówił radny Andrzej 

Bolewski jest przewidziana do realizacji razem z budową ul. Baczyńskiego. 

Skarbnik Miasta przedstawił informacje o planowanym zadłużeniu miasta w 2013 roku. 

Ad. 7 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

Andrzej Gleń  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
 

 

 

Protokołowała: 

R. Tkacz 


