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Protokół Nr 46/4/2014 

Komisja Budżetu i Finansów 

dn. 13 maja 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  

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 ustalenia trybu postępowania o udzielenie 

dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  

i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją 

zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych. 

4. Opiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały Nr X/83/2011 (…) w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub 

zarządzającym jest gmina miejska Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania  

z tych obiektów. 

5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Sandomierza. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku miejskim zlokalizowanym na PL. 3 Maja w Sandomierzu  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta. 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta  

Sandomierza programu z zakresu polityki społecznej „Aktywny senior” 

11. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad 

zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych MOSiR  

w Sandomierzu.  

12. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz 

określenia zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz 

pomieszczeń lub ich części w obiektach w obiektach sportowo – rekreacyjnych MOSiR  

13. Ocena wykonania budżetu miasta za 2013 rok wraz z analizą dochodów z majątku 

miasta w 2013 roku.  

14. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2013 rok dla Gminy Sandomierz. 

15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013 

rok. 
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16. Przyjęcie informacji z realizacji w 2013 roku Programu współpracy Miasta 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

17. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji: 

- Państwo E. i A. W.*) dot. wykupu odcinka drogi symbol 4KDW (mpzp „Ożarowska”) 

- Burmistrz Sandomierza – dot. rozliczenia nakładów finansowych niezbędnych na 

realizację ustaleń dotyczących budowy i przebudowy dróg gminnych (pisma znak: 

UA.6724.6.18.2014 oraz UA.6724.6.18a) 

- Uchwała Nr 58/2014 Kolegium RIO w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie 

stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/400/2014 w sprawie zmiany WPF 

Gminy Sandomierz na lata 2014 – 2026. 

     18. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

     19. Zamknięcie obrad. 

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

Ad.3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji 

celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających  

w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich 

rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych. 

Przewodniczący Komisji poprosił Panią Anetę Przyłucką - Naczelnika Wydziału Spraw 

Obywatelskich - o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały. 

Pani Aneta Przyłucka wyjaśniła, że przedmiotowy projekt został opracowany na podstawie 

znowelizowanej ustawy o finansach publicznych, zaznaczyła, iż art. 221 tej ustawy wymienia 

organizacje spoza sektora finansów publicznych, które mogą otrzymywać z budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne. Niniejszy projekt jest 

regulaminem udzielania takich dotacji.   

Przewodniczący Andrzej Gleń poprosił o opinię innych komisji w tej sprawie. 

Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.  

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Zdrowia i Rodziny – opinia pozytywna.  

Ze względu na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad 

projektem. 

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

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały Nr X/83/2011 (…) w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub zarządzającym jest gmina 

miejska Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

 

Przewodniczący Komisji poprosił Pana  Mariana  Zwierzyka  - Naczelnik Wydziału Nadzoru 

Komunalnego – o przedstawienie uzasadnienia. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Komisja Praworządności – opinia pozytywna 
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Pan Radny Jacek Dybus zapytał, kto będzie miał możliwość zatrzymywania się na nowych 

przystankach. 

Pan Marian Zwierzyk podkreślił, że zgodę wydaje Burmistrz Sandomierza na wniosek 

zaineresowanego przewoźnika.  

Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za przyjęciem omawianego projektu uchwały. 

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

Ad. 5  

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Sandomierza. 

Przewodniczący Komisji poprosił  Pana Mariana  Zwierzyka o przedstawienie uzasadnienia. 

Pan Marian Zwierzyk  wyjaśnił, że projekt omawianej uchwały wprowadza do strefy płatnego 

parkowania - teren od ulicy Browarnej do ul. Fortecznej. 

Komisja Praworządności – opinia pozytywna   

Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za przyjęciem omawianego projektu uchwały. 

Głosowano:  8 „za”, 0 „wstrzymujących się”, 1 „przeciw”  - opinia pozytywna. 

Ad.6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku miejskim zlokalizowanym na PL. 3 Maja w Sandomierzu 

Uzasadnienie do projektu przedstawił Pan Marian Zwierzyk.  Przypomniał, że klub Wisła  

Sandomierz,  pobiera opłaty na  Placu 3 Maja do dnia 22 czerwca 2014 roku. W związku  

z tym, że kończy się umowa, konieczne jest podjęcie  niniejszej  uchwały przedłużającej  

termin poboru na kolejne 3 lata. 

Na prośbę radnych Pan Marian Zwierzyk przedstawił wysokość dochodów z Placu 3 Maja : 

Rok 2012: 175.000,00 zł 

Rok 2013: 133.161,00 zł 

styczeń 2014 rok:  9.116,00 zł     

Zgłoszono  wniosek formalny, aby wprowadzić poprawkę do projektu uchwały: 

W § 2 zmienić termin obowiązywania uchwały i po słowach „Określa się” skreślić 

sformułowanie – „na okres trzech lat” . Wpisać – „do 31 grudnia 2014 roku”. 

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie powyższego wniosku i zapytał kto jest „za”? 

Głosowano:  : 8 „za”, 0 „przeciw”,  1 „wstrzymujący  się”, – wniosek został przyjęty. 

Komisja przystąpiła do analizy § 3 projektu uchwały – wynagrodzenie miesięczne inkasenta. 

Zagłosowano wniosek o pozostawienie dotychczasowej stawki, tj. 50% od sumy opłat 

pobranych w każdym miesiącu. 

Przewodniczący zapytał kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano:  7 „za”, 0”przeciw”, 1 osoba wstrzymała się – opinia pozytywna.  

Przewodniczący Komisji stwierdził, że na podstawie wyniku głosowania Komisja ustaliła 

stawkę wynagrodzenia inkasenta. 

 Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem omawianego 

projektu uchwały w całości  z  przyjętymi  poprawkami? 
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Głosowano:  8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „ wstrzymujący  się”  - opinia pozytywna.  

Ad. 7 

Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska - Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Gruntami i Rolnictwa. Wyjaśniła, iż projekt dotyczy przejęcia działki położonej przy ul. 

Sieleckiej o powierzchni 80m². 

Ze względu na brak głosów w dyskusji Przewodniczący  poprosił o pozytywne zaopiniowanie 

projektu. 

Głosowano: 9 „za” jednogłośnie – opinia pozytywna.  

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. 

Pani Barbara Rajkowska wyjaśniła, że uchwała dotyczy nabycia 3 działek przy ul. Kruczej  

o łącznej powierzchni 393m² (działki oddane przez mieszkańców ul. Kruczej będą stanowić 

teren drogi).  

Ze względu na brak głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

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

Ad.9 

Opiniowanie projektu w sprawie zmian w budżecie miasta.  

Wyjaśnień udzielił  Pan Cezary Gradziński - Skarbnik Miasta. 

Komisja Opieki Społecznej, Zdrowia i Rodziny –opinia pozytywna.  

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący poprosił o pozytywne zaopiniowanie 

projektu uchwały. 

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

Ad.10  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Sandomierza 

programu z zakresu polityki społecznej „Aktywny senior”. 

Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Zdrowia i Rodziny 

poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Opieki gościem była Pani Halina 

Komenda – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu - udzieliła szczegółowych 

wyjaśnień w sprawie omawianego projektu.  

Radni w dyskusji  wskazali między innymi, że: 

- program „Aktywny Senior” to „dodatkowa reklama dla lokali”, „chwyt handlowy”. , 

- zaproponowali, aby stworzyć Klub Seniora, lub zorganizować świetlicę, miejsce spotkań dla 

seniorów.  

Przewodniczący Andrzej Gleń zapytał, kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem 

przedmiotowego projektu uchwały?. 

Głosowano: 4 „za”, 3 „przeciw”, 2 „wstrzymujące  się – opinia pozytywna.  
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Ad.11 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad 

zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych MOSiR  

w Sandomierzu. 

Przewodniczący poinformował, że dyrektor MOSiR  nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu. 

Uzasadnienie do projektu przedstawił radny – Pan Marek Chruściel. Poinformował, że 

niniejszy projekt jest pokłosiem decyzji o zakupie basenu letniego, a projekt wprowadza 

stosowny cennik za korzystanie z tego obiektu. 

Komisja Nauki, Oświaty i Sportu – opinia pozytywna.  

Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały i zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 9 „za”  jednogłośnie – opinia pozytywna.  

Ad. 12 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz 

określenia zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz 

pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych MOSiR. 

Pan Marek Chruściel wyjaśnił, że projekt uchwały wprowadza opłatę  40 zł za 1m² brutto 

(opłata dzienna) za wynajmowanie powierzchni na terenie wszystkich obiektów MOSiR. 

Przedmiotowy projekt rozszerza listę obiektów, na których będzie można pobierać taką 

opłatę.  

Komisja Nauki, Oświaty i Sportu – opinia pozytywna.  

Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały i zapytał, kto jest „za”? 

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

Ad. 13 

Opiniowanie oceny wykonania budżetu miasta za 2013 rok wraz z analizą dochodów  

z majątku miasta w 2013 roku.  

Skarbnik Miasta przedstawił ogólny zarys wykonania budżetu za 2013 rok. Pan Jacek Dybus 

stwierdził, że planowane dochody gminy ze sprzedaży nieruchomości zostały znacznie 

zawyżone, na co zwrócono uwagę podczas posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa udzieliła wyjaśnień na temat sprzedaży 

nieruchomości  2013 roku.  

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie. Zapytał kto jest za przyjęciem sprawozdania  

z wykonania budżetu miasta za 2013 rok? 

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

Ad. 14 

Opiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej na 2013 rok dla Gminy Sandomierz. 

Komisja Opieki Społecznej, Zdrowia i Rodziny – opinia pozytywna  

Ze względu na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne 

zaopiniowanie powyższego dokumentu.. 

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

Ad. 15  

Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013 rok. 
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Komisja Opieki Społecznej, Zdrowia i Rodziny – opinia pozytywna. 

 Ze względu na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne 

zaopiniowanie powyższego dokumentu.. 

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

Ad.16 

Przyjęcie informacji z realizacji w 2013 roku Programu współpracy Miasta Sandomierza  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

Komisja Opieki Społecznej, Zdrowia i Rodziny – opinia pozytywna.  

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie powyższego dokumentu.  

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

Ad. 17 

Rozpatrzenie pisma skierowanego  do komisji: 

a) Państwo Ewa i A. W.*) dot. wykupu odcinka drogi symbol 4KDW (mpzp 

„Ożarowska”) 

Przewodniczący Komisji odczytał treść pisma. 

Pani Barbara Rajkowska udzieliła informacji w sprawie lokalizacji działki Państwa W. oraz 

planowanego odcinka drogi oznaczanego symbolem 4KDW. Przypomniała, że trwają prace  

w Wydziale Urbanistyki i Architektury nad uchwaleniem MPZP „Ożarowska”. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził że  pismo Państwa W. powinno być 

przedmiotem analizy Komisji merytorycznej - Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa. 

Zwrócił się do Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa  - o przygotowanie 

informacji dot. wyceny powierzchni działki, którą Państwo W. chcą sprzedać gminie pod 

drogę.  

b) Rozpatrzenie pisma  Burmistrza Sandomierza – dot. rozliczenia nakładów finansowych 

niezbędnych na realizację ustaleń dotyczących budowy i przebudowy dróg gminnych. 

Treść pisma odczytał Przewodniczący Komisji . Komisja nie zajęła stanowiska. 

c) Przewodniczący przedstawił członkom komisji uchwałę Nr 58/2014 Kolegium RIO  

w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały  

Nr XXXVIII/400/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2014 – 2026. 

Wyjaśnień  udzielił Skarbnik Miasta. 

 

Ad.18, 19 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie 

porządku  obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

Andrzej Gleń 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 
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*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze 
zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – 
j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).  

 

 


