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Protokół Nr 25/6/2020 

Komisja Budżetu i Finansów 

z dnia 23 czerwca 2020 roku, godz. 13.00 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji Budżetu                 

i Finansów. 

Obecni, jak w załączonych listach obecności. 

Radni spóźnieni: Pan Krzysztof Szatan 

Zaproszeni: 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza, 

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Miasta Sandomierza, 

Pani Tamara Socha- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych (czyt.: CUW), 

Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu (czyt.: SCK) 

Pani Katarzyna Bublik – Osmala- Główna Księgowa SCK, 

Pan Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, 

Pani Katarzyna Knap-Sawicka- Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki (czyt.: 

KPSiT). 

Ad. 1 

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.  

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie  Raportu o stanie Gminy za 2019 rok.    

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.  

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz   

ze Sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. 

       6.   Sprawy różne, wnioski komisji.  

       7.   Zamknięcie obrad. 

W wyniku braku quorum na posiedzeniu Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu nie został 

zaopiniowany projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Sandomierz w roku szkolnym 2020/2021. Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

wprowadziła w punkcie nr 4 ww. projekt uchwały. Pozostałe punkty porządku obrad bez 

zmian.  

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie  Raportu o stanie Gminy za 2019 rok.    

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa          

w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2020/2021. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.  

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz   

ze Sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy za 2019 rok . 

       6.   Sprawy różne, wnioski komisji.  

       7.   Zamknięcie obrad. 

 

Głosowano- 9 „za”- jednogłośnie.  

Bez udziału w głosowaniu radnego Krzysztofa Szatana. 
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Ad. 3 

Opiniowanie  Raportu o stanie Gminy za 2019 rok. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że każdy z radnych otrzymał 

miesiąc wcześniej do zapoznania treść Raportu o stanie Gminy za 2019 rok. Pani Mariola Stępień 

zapytała czy członkowie komisji mają do niego jakieś pytania? 

Radny Wojciech Czerwiec powiedział, że ma kilka zastrzeżeń co do treści raportu. Zwrócił uwagę na 

błędy w zapisach dat bądź braku danych w postaci pustych tabel w najważniejszym rocznym 

dokumencie, który otrzymuje Rada Miasta Sandomierza.  

Sekretarz Sandomierza odpowiedziała, że wystąpił błąd pisarski w podanej dacie dot. dochodu 

na jednego mieszkańca. Zapewniła, że ujęte dane dotyczą jednak przełomu lat 2018-2019.  Pani Aneta 

Przyłucka oznajmiła, że kwestia pustych tabel jest wynikiem braku zgłoszeń wśród akcjonariuszy od 

stycznia 2019 r. Z bieżących informacji udzielonych przez Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu 

Miejskiego wynika, że do tej pory zgłosił się tylko jeden akcjonariusz, który chciałby wprowadzić 

zmiany i z tego względu będzie przygotowana aktualizacja.  

Radny kontynuował i zapytał Sekretarza Miasta o rozdział V. Informacja o realizacji polityk, 

programów i strategii. Strategia rozwoju miasta Sandomierza na lata 2015- 2025, czy wyniki  ankiet 

przeprowadzonych z mieszkańcami nt. oczekiwań i ich wizji miasta nie powinny być dołączone do 

raportu? Zapytał do czego odnoszą się wskaźniki za 2019 r. Ośrodka Pomocy Społecznej (str.18 )? 

Pani Aneta Przyłucka odpowiedziała, że są to dane OPS-u, które zostały przedstawione do Strategii 

Rozwoju Miasta. Jej aktualizacja nastąpi w momencie opublikowania strategii wojewódzkiej.  

Zgodziła się z myślą radnego, że być może powinny być opisane w raporcie przeprowadzone ankiety      

z mieszkańcami. Bazując na posiadanych dokumentach Pani Aneta Przyłucka odczytała, że Gmina 

Sandomierz w lipcu 2019r. ubiegała się o dotacje w ramach Funduszu EOG tzw. Funduszy 

Norweskich. Opracowanie koncepcji projektu wymagało przeprowadzenia konsultacji społecznych      

z mieszkańcami miasta. W związku z rozpoczętym procesem aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta 

postanowiono przeprowadzić konsultacje łącząc te dwa cele. Badania ankietowe przeprowadzono na 

próbie 410 mieszkańców, którego celem było poznanie ich opinii nt. jakości życia w mieście.  

Prawie 25% respondentów uważa, że sytuacja w mieście jest dobra i stabilna, 28% uznaje, że miasto 

się nie rozwija, a 27,6% uważa, że należy na nowo przemyśleć kierunki rozwoju miasta.  

Na pytanie otwarte o dwa niekorzystne zjawiska w mieście najczęściej pojawiały się opinie związane 

z brakiem pracy, emigracją, zwłaszcza ludzi młodych oraz brakiem oferty dla młodzieży. W zakresie 

współpracy z Urzędem Miejskim mieszkańcy skarżą się na brak wiedzy w zakresie procedur oraz 

niemożności załatwienia spraw przez Internet.  

Radny Janusz Poński zgodził się z Panem Wojciechem Czerwcem, aby w przyszłych 

raportach umieścić dane dot. wniosków z przeprowadzonych ankiet i rozbudowanie informacji 

odnośnie  niezrealizowanych projektów i przedsięwzięć miasta, a także ujęcie spisu najpilniejszych  

inwestycji do realizacji np. remontu stadionu piłki nożnej, renowacji kamienicy Oleśnickich, Portu 

Kultury, miejskiego basenu, wymiany słupów oświetleniowych czy budowy domu kultury.  

Radny dodał, że powinny być wzmożone kontrole i kary za brak uiszczania opłat np. na parkingach. 

Na posiedzenie komisji dołączył radny Krzysztof Szatan.  

Pani Barbara Grębowiec odpowiedziała, że radni mieli długi czas na zgłoszenie uwag do treści 

dokumentu. Dodała, że w myśl art.28aa ustawy o samorządzie gminnym Państwo Radni decydują 

czego oczekują w raporcie i finalnie podejmują uchwałę ww. temacie.  

Radny Wojciech Czerwiec powiedział, że co roku wysokość zadłużenia Gminy jest na tym 

samym poziomie. Zapytał ile zaległości jest przeterminowanych i nie do odzyskania? Ilu jest 

dłużników zalegających ponad 90 dni? Ile jest wyroków eksmisyjnych? 

Pani Barbara Grębowiec odpowiedziała, że zadłużeni mieszkańcy w celu uniknięcia regulacji 

długu przez Gminę są niemożni do zlokalizowania, gdyż nie figurują w Urzędzie Skarbowym jako 

podatnik, zmienili adres zamieszkania i nie mają dochodu. Nawet za pomocą wyroku sądowego nie 

można odzyskać należności przez komornika.  

Pani Aneta Przyłucka przedstawiła informacje o zaległościach mienia Gminy, które były  

również odczytane na posiedzeniu Komisji Polityki Mieszkaniowej.  

Zadłużenie lokali mieszkalnych/ socjalnych/ użytkowych na koniec 2019 r. wynosi  2.209.000 zł.  
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Sekretarz Sandomierza dodała, że powyższa suma zaległości jest z lat 2001- 2019. Z kolei w 2007 r. 

przejęte lokale od spółki PGKiM-u zostały z zaległościami w wysokości 1.174.473 zł. Kwota 

wyegzekwowana przez komornika w 2019 r. wynosiła 61.000 zł.  

Pani Barbara Grębowiec dodała, że suma 1.279.000 zł należy do dłużników objętych nakazem 

sądowym, z kolei wyroków eksmisyjnych jest 45.  

Radny Wojciech Czerwiec zapytał co wynika z treści ww. raportu? Jakie są wnioski końcowe? 

Jakie jest podsumowanie? 

Pani Aneta Przyłucka odpowiedziała, że uwagi do zapisu raportu powinny być przedstawione 

co najmniej miesiąc wcześniej, a nie tydzień. Brakujące informacje są uzupełnione w Sprawozdaniu        

z wykonania budżetu Gminy za 2019 r.  

Sekretarz Miasta dodała, że raport zawiera wszystkie elementy wynikające z ustawy. Każdy                 

z tych elementów w porównaniu do 2018 r. jest obszerniejszy, ponieważ został wzbogacony m.in.       

o opis instytucji kultury i ich działania. 

 Radny Robert Kurosz zasugerował, że w raporcie brakuje bieżących propozycji zmian np.      

w oświacie i rozwiązań jakie Gmina proponuje, ponieważ zmniejsza się liczba dzieci? 

Pani Aneta Przyłucka odpowiedziała, że dokument przedstawia stan z zeszłego roku. 

Radny Janusz Poński  zapytał czy samorząd może sprzedać długi w porozumieniu z firmą 

windykacyjną? 

Pani Aneta Przyłucka powiedziała, że zostało wystosowane pismo z zapytaniem do trzech firm 

windykacyjnych z powyższą propozycją. Dwie firmy odpisały, że oczekują za to 15% od odzyskanej 

kwoty zadłużenia i dodatkowo ok. 2.000 zł. miesięcznie. Trzecia, nie była zainteresowana współpracą, 

ponieważ zaległości gminne są ciężkie do wyegzekwowania. 

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że Raport o stanie Gminy powinien być otwarty. Zadał 

pytanie dlaczego zadłużenie miasta nadal regularnie rośnie? Dodał, że Gmina niepotrzebnie realizuje 

inwestycje, które nie przynoszą dochodów oraz nie tworzą miejsc pracy.   

 Pani Barbara Grębowiec powiedziała, że przygotowana prezentacja z wykonania budżetu 

Gminy za 2019 r. zostanie przedstawiona na sesji absolutoryjnej Rady Miasta Sandomierza                    

i w rzetelny, jasny sposób pokaże i odpowie na wszystkie niejasności i wątpliwości do raportu.  

Radny Marek Chruściel zwrócił się z prośbą do Skarbnika Sandomierza o wygospodarowanie 

środków pieniężnych na wybudowanie parkingu przy Bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego. Dodał, że 

inwestycja zwróciłaby się w ciągu jednego sezonu turystycznego. Radny zasugerował, aby Straż 

Miejska kierowała ruchem i wskazywała miejsca parkingowe dla turystów. 

Pan Chruściel zauważył, że nikt podczas opiniowania raportu nie przedstawił propozycji ani pomysłu 

na to, żeby w Sandomierzu było i żyło się lepiej. Jego zdaniem miasto powinno wystąpić od realizacji 

Programu Rewitalizacji na lata 2016-23.  

Przewodnicząca komisji wobec braku pytań przystąpiła do głosowania powyższego punktu porządku 

obrad. 

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

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa              

w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Radna Mariola Stępień poprosiła o wypowiedź obecną na posiedzeniu komisji Dyrektor 

Centrum Usług Wspólnych w celu omówienia ww. projektu uchwały. 

Pani Tamara Socha oznajmiła, że ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy- Prawo 

oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2248) wprowadzony został zapis art. 

39a, dotyczący zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązkiem gminy jest zorganizowanie 

niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu z domu do szkoły/ 

przedszkola organizowanego przez gminę albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu 

podopiecznych środkami komunikacji miejskiej lub samochodami prywatnymi.   

Pani Tamara Socha dodała, że na podstawie dodanego art. 39a ust. 2- Prawo oświatowe zwrot kosztów 

jednorazowego przewozu samochodem prywatnym będzie obliczany zgodnie ze wzorem zawartym   

w tym przepisie z uwzględnieniem liczby kilometrów dowozu drogami publicznymi, średniej ceny 
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jednostki paliwa w gminie, właściwego dla danego pojazdu średniego zużycia paliwa w jednostkach 

na 100 kilometrów, według danych producenta pojazdu.  

Dyrektor CUW-u oświadczyła, że informacje dot. średnich cen paliw w okresie od stycznia do maja 

2020 r. uzyskane zostały z central największych stacji benzynowych mieszczących się w Sandomierzu 

należących do koncernów: Orlen, Lotos, BP, do których wystosowane zostały pisma z zapytaniem o 

ceny oraz z portalu internetowego e-petrol. Na podstawie tych danych określona została średnia cena 

paliw w okresie od stycznia do maja 2020 r. 

Radny Andrzej Majewski zapytał ile osób korzysta z takiej formy pomocy? 

Pani Tamara Socha odpowiedziała, że w Sandomierzu jest to pięcioro dzieci. 

Przewodnicząca komisji wobec braku pytań wśród zgromadzonych przystąpiła do głosowania. 

Głosowano – 10 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

Ad.5  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. 

 

Radna Mariola Stępień poprosiła o wypowiedź Skarbnika Sandomierza i wytłumaczenie na 

czym polegają zmiany w budżecie Gminy. 

Pani Barbara Grębowiec odpowiedziała, że zaplanowano zmniejszenie wydatków w Dz. 758 

Rozdz. 75818§ 4810 o kwotę 150.000,00 zł. z Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Rezerwy ogólne§ 

Rezerwy. Wydatki przeznaczone na dotację dla Sandomierskiego Centrum Kultury. 

Druga zmiana polega na zwiększeniu wydatków Dz. 921 Rozdział 92113 § 2480 o kwotę 

164.000,00 zł Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Centra kultury i sztuki § Dotacja 

podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Pieniądze przeznaczone na Sandomierskie 

Centrum Kultury.  

Pani Katarzyna Knap- Sawicka powiedziała, że przesunięcie środków z KPSiT na konto SCK, 

pozwoli odzyskać na zasadzie proporcji 67% zwrotu podatku VAT. Dzięki tej możliwości wydatek, 

który będzie po stronie SCK wygeneruje oszczędności z tytułu ważnej dla miasta kampanii radiowej 

pn. „Voucher Optymizmu” – pakietu zniżek do obiektów administrowanych przez SCK.  

 Koszt kampanii wynosi 14.000 zł i będzie trwać przez dwa weekendy.  

Pani Barbara Grębowiec dodała, że zostały przesunięte środki finansowe w kwocie 8.046,52 zł 

w zadaniu pn. „Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej – istniejące 

widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu (2009-2020) z paragrafu 6059 do paragrafu 

6050.  

Pani Mariola Stępień przystąpiła do głosowania powyższego projektu uchwały. 

Głosowano- 10 „za”, 0” przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

Ad.6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz          

ze Sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy za 2019 rok . 

 

Pani Barbara Grębowiec powiedziała, że dla członków Komisji Budżetu i Finansów zostanie 

wysłana wersja elektroniczna przygotowanej prezentacji z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 

2019 r., która szczegółowo i przejrzyście zobrazuje powyższą kwestię.  

Wobec braku sprzeciwu i pytań wśród zgromadzonych Przewodnicząca komisji zgodziła się na takie 

rozwiązanie.  

Radny Marek Chruściel zapytał obecnego Dyrektora SCK jak wygląda sytuacja związana z ruchem 

turystycznym? 

Pan Wojciech Dumin odpowiedział, że przychody są coraz większe mimo trudnego czasu pandemii       

i wynoszą 50 % dochodów względem poprzedniego roku. Weekendy cieszą się dużym 

zainteresowaniem wśród turystów, których nie jest mało. Inaczej wyglądają dni robocze,  na ich 

podstawie widać spadek. Być może sytuacja poprawi się w wakacje.  

Radny dopytał czy podwyżki biletów na Bramie Opatowskiej i Podziemnej Trasie Turystycznej 

zostały uwzględnione?  

Pan Wojciech Dumin oznajmił, że ceny biletów zostały podniesione raz w roku przed sezonem 

turystycznym, a podwyżka obowiązuje od 1 stycznia br. i wynosi na Bramie Opatowskiej 2 zł więcej, 

a w Podziemnej Trasie Turystycznej 1zł. 
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Dyrektor SCK powiedział, że kolejne podniesienie cen biletów będzie uwzględnione przed następnym 

sezonem, ale nie w jego trakcie.   

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania ww. punktu porządku obrad. 

Głosowano- 9 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”. 

Ad.7 

Sprawy różne. Wnioski komisji. 

 

Radny Wojciech Czerwiec zapytał o bieżącą sytuację budynku tymczasowego? 

Pani Barbara Grębowiec odpowiedziała, że środki zostały zabezpieczone w budżecie miasta                      

w wysokości 30.000 zł na bieżący rok. Burmistrz Sandomierza jest w trakcie podejmowania decyzji 

nad przeznaczeniem i formą budynku. Okaże się czy będą to zastępcze lokale tymczasowe czy 

socjalne?  

Pani Aneta Przyłucka zadeklarowała, że będzie obecna na wszystkich posiedzeniach komisji 

celem poprawy komunikacji pomiędzy Burmistrzem a Radnymi.  

Przewodnicząca komisji poinformowała o złożonych pismach sandomierskich 

przedsiębiorców „z prośbą o podjęcie w oparciu o ustawy tarczy antykryzysowej, uchwały 

zwalniającej z części podatku od nieruchomości za 2020 rok”. Z udzielonej odpowiedzi wynika, że 

rezygnacja z dochodów podatkowych spowodowałyby negatywne skutki finansowe dla jednostki 

samorządu terytorialnego, jaką jest Gmina Sandomierz. Jednocześnie, mając na uwadze sytuację 

Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółki Akcyjnej „GRODNO” czy spółdzielni- Społem 

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Pomoc Bratnia” , przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania     

z innego rodzaju ulg uznaniowych zawartych w ustawie „Ordynacji podatkowej” (Dz. U. 2019. 900 

t.j.).  

Ad. 5 

Zamknięcie obrad. 

 

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji.  

Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji. 

 

 

 

 

 

Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Protokołowała:  

Marlena Lasek  
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 


