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Protokół Nr 41/10/2013 

Komisja Budżetu i Finansów 

dn. 29 listopada 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 

Pan Andrzej Gleń poprosił obecnych na posiedzeniu mieszkańców Sandomierza o 

przedstawienie swojej sprawy. 

Przedstawicielka mieszkańców osiedla „wojskowego” przy ul. Mickiewicza 14-20 zwróciła się 

z prośbą do Komisji o zarezerwowanie w budżecie miasta na 2014 rok środków na remont 

nawierzchni dróg osiedlowych oraz oświetlenia. Uzasadniając, że jest to jedno z najstarszych 

osiedli, od dawna nie przeprowadzano tu remontów, chodniki i drogi są bardzo zniszczone. 

Pan Andrzej Gleń poinformował, że w budżecie znajdują się środki na ten cel w kwocie 750 

tys. zł. 

Mieszkańcy poprosili o uwzględnienie ich prośby. 

Przewodniczący obrad podziękował mieszkańcom za udział w posiedzeniu, następnie 

przedstawił projekt porządku obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

nieruchomości. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  

i deklaracji podatkowych. 

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

środków transportowych. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów. 

7. Opiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia zwolnień  

z podatku od nieruchomości. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego. 

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

Wersja II 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2013-2026 

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej. 

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej. 

13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie 

przetargowym budynku położonego w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej, działka nr 

1352/28. 



 

2 
 

14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

15. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2014 rok. 

16. Wnioski Komisji 

17. Sprawy różne 

18. Zamknięcie obrad. 

 

Pan Andrzej Gleń poprosił o uwagi do projektu porządku obrad 

Pan Jacek Dybus zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 15 i rozpatrzenie go na 

następnym posiedzeniu z uwagi na obszerność materiału. 

Przewodniczący obrad zapytał kto jest za takim wnioskiem. 

Głosowano: 2 „za”, 4 „przeciw” 2 „wstrzymujące się” 

Wniosek został odrzucony. 

W związku z powyższym Pan Andrzej Gleń poprosił o przyjęcie przedstawionego wyżej 

porządku obrad 

Głosowano: 6 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec – Naczelnik 

Wydziału Finansowego. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie i  zapytał kto jest za jego 

przyjęciem. 

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

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  

i deklaracji podatkowych. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia, które przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Komisja nie wniosła uwag. 

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

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Komisja nie wniosła uwag. 

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

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów. 

Po wysłuchaniu uzasadnienia które przedstawiła Pani Barbara Grębowiec, radny Jacek Dybus 

złożył wniosek o zmniejszenie stawki rocznej podatku od posiadania psów z 120 zł do 100 zł. 

Pan Andrzej Gleń poddał wniosek pod głosowanie. Zapytał kto jest za jego przyjęciem 

Głosowano: 4 „za”, 3 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” – wniosek został przyjęty. 
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Pan Andrzej Gleń poinformował, że na najbliższej sesji Rady Miasta przedstawi wniosek –  

w  § 1 skreśla się 120,00 zł wpisuje się 100,00 zł” 

Pani Mariola Stępień przedstawiła wniosek o skreślenie w § 3 ust. 1 lit. d sformułowania po 

myślniku „zwolnienie dotyczy jednego psa” 

Pan Andrzej Gleń poddał wniosek pod głosowanie, zapytał kto jest za jego przyjęciem. 

Głosowano: 6 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – wniosek został przyjęty 

Pan Andrzej Gleń poinformował, że na najbliższej sesji Rady Miasta przedstawi wniosek 

następującej treści:  § 3 ust. 1 lit. d skreśla się słowa -  „zwolnienie dotyczy jednego psa” 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie omówionego projektu uchwały  

z przyjętymi poprawkami 

Głosowano: 6 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia zwolnień z podatku 

od nieruchomości. 

Komisja nie wniosła uwag do projektu po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Barbary Grębowiec 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie, zapytał, kto jest za. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 8 

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

podatku rolnego. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Komisja nie wniosła uwag. 

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

 

Ad. 9 

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

Komisja wysłuchała obszernego wyjaśnienia do projektu uchwały, które przedstawił Pan 

Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Nie wniesiono uwag do projektu 

Pan Andrzej Gleń poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii w głosowaniu. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2013-2026. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia przedstawionego przez Pana Cezarego Gradzińskiego. 

Uwag nie wniesiono. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
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W dyskusji radni sugerowali opracowanie zestawienia wszystkich „skrawków” gruntu, które 

miasto powinno sprzedać na rzecz mieszkańców w drodze bezprzetargowej. 

Dodatkowych wyjaśnień udzielił Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza. 

Przewodniczący komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

Głosowano:  10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 12 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano:  10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 13 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie 

przetargowym budynku położonego w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej, działka nr 

1352/28. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Jerzy Borowski. 

Mówca zwrócił uwagę, że plac targowy wymaga gruntownej przebudowy. Jest to zadanie 

długofalowe. Początkiem jest przekazanie nieruchomości znajdującej się na działce 1352/28 

osobie, która zainwestuje swoje środki w przebudowę budynku w części na szalet w części na 

działalność gospodarczą. 

Radni zwrócili uwagę na potrzebę wykonania kompleksowego planu zagospodarowania 

terenu placu oraz jego otoczenia. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. 

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

 

Ad. 14 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych 

spraw z zakresu administracji publicznej. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowano:  10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Przewodniczący obrad zarządził 10 minutową przerwę. 

 

Ad. 15 

Pan Andrzej Gleń wznowił obrady. 

Komisja przystąpiła do opiniowania projektu budżetu miasta Sandomierza na 2014 rok 

Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2014 rok 

Przewodniczący Komisji odczytał fragmenty uchwały Nr LII/421/2010 w sprawie procedury 

uchwalania budżetu miasta oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowaniu budżetu miasta. 

Pan Andrzej Gleń poinformował o przystąpieniu do analizy dochodów działu 750. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie tej części projektu uchwały 

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

Wydatki w działach 750 i 751 

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie wydatków i dochodów w działach 750 
i 751 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Pan Andrzej Gleń poprosił członków Komisji o przegłosowanie poszczególnych opinii 
przedstawionych przez Komisje stałe Rady Miasta i odczytywał kolejno: 

• Komisja Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług 
Opinia pozytywna bez uwag. 
Radny Jacek Dybus zwrócił uwagę, że określanie wydatku w kwocie 800 tys. zł (dział 600 
rozdz. 4300) jako dopłata do przejazdów jest błędne i mylące. 
Obecny na posiedzeniu Pan Grzegorz Gawron wyjaśnił jakie są podstawy naliczenia tego 
wydatku. 
Radny Jacek Dybus powiedział, że należy rozważyć czy miastu nie opłacałoby się wyłonić 
wykonawcy usług przewozowych w drodze przetargu. 
Przewodniczący komisji poprosił o przegłosowanie opinii przedstawionej przez Komisje 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
Głosowano: 8 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna 

• Komisja Polityki Mieszkaniowej 
Opinia pozytywna bez uwag. 
Głosowano: 8 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

• Komisja Rewizyjna 
Zapoznała się z projektem budżetu miasta na 2014 rok nie wydając opinii. 

• Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 
Pan Marcin Marzec poinformował, że komisja nie opiniowała budżetu z powodu braku 
quorum. 
Pan Andrzej Gleń zapytał czy członkowie Komisji Budżetu i Finansów wnoszą uwagi do działu 
750 – zadania z zakresu promocji. Uwag nie wniesiono. Przewodniczący oprosił o pozytywne 
zaopiniowanie tej części projektu budżetu. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

• Komisja Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
Opinia pozytywna. 
Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”. 

• Komisja Praworządności  
Komisja nie wskazując źródeł finansowania zgłosiła wniosek o zabezpieczenie środków na 
instalację nowoczesnego monitoringu na terenie Sandomierza. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o głosowanie 
Głosowano: 7 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.  

• Komisja Opieki społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
Komisja zwróciła się z prośbą do Burmistrza aby środki przeznaczone na szczepienia 
ochronne dla dzieci były wykorzystane na zakup droższych ale skuteczniejszych szczepionek. 
Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” 
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• Komisja Nauki Oświaty, Kultury i sportu 
Zawnioskowała zmianę w projekcie budżetu: 
W dziale 926 rozdz. 92695 – prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie 
piłki nożnej zdjąć kwotę 5 000, 00 zł i przeznaczyć ją w następujący sposób: 
- 4 500,00 zł dodać do – prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie 
piłki ręcznej, 
- 500,00 zł dodać do – prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki. 
Głosowano: 8 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował o przystąpieniu do opiniowania 

całości materiału związanego z projektem budżetu miasta na 2014 rok. 

Zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu na 2014 rok 
Głosowano: 8 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 16,17 

Pan Andrzej Gleń przedstawił treść odpowiedzi na wniosek Komisji Budżetu i Finansów  
z poprzedniego posiedzenia dotyczący komunalizacji terenów należących do WAM oraz 
osiedla Mokoszyn (pismo znak: G.6825.06.2013 z dnia 06.11.2013 r. zał. nr 1 do niniejszego 
protokołu) 
Radny Jacek Dybus powiedział, że pismo zawiera błędy merytoryczne i należy je 
zweryfikować. 
 

Ad. 18 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
      

        Andrzej Gleń 
      Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 
 
 
Protokołowała: R. Tkacz 

 


