
 
PROTOKÓŁ NR 18/16/2019 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW 
posiedzenie w dniu 10 grudnia 2019 roku 

 
 Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu  
i Finansów. 
Komisja Budżetu i Finansów liczy 10 (dziesięciu) członków, wszyscy obecni. 
 
Ad. 1 
Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji. 
 
Ad. 2 
Przewodnicząca obrad przedstawiła porządek obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
Przyjęcie porządku obrad. 
Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2020 rok w działach: 
- 720 – Informatyka, 
- 750 – Administracja, 
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
- 756 – Dochody i wpływy, 
- 757 – Obsługa długu publicznego, 
- 758 – Różne rozliczenia. 
Zapoznanie się z opiniami i wnioskami komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  
o projekcie budżetu miasta na 2020 rok – przegłosowanie wniosków.  
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok 
(z przyjętymi poprawkami). 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2020-2035 (z przyjętymi poprawkami). 
Opracowanie treści opinii zbiorczej o projekcie budżetu miasta na 2020 rok.  
Sprawy różne. 
Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 
Pani Mariola Stępień udzieliła głosu Panu Karolowi Buremu – Prezesowi Ludowego Klubu 
Sportowego, który przedstawił między innymi koszty związane z działalnością sandomierskiej 
chorągwi rycerstwa. Poprosił o nie zmniejszanie dotacji w budżecie na 2020 rok  
i pozostawienie  jej na poziomie „sprzed 15 lat”. 
Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2020 rok po stronie dochodów i wydatków  
w działach: 
Komisja kolejno omówiła zapisy poszczególnych działów budżetu. W trakcie dyskusji 
wyjaśnień udzielała Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta, Pan Leszek Komenda – 
Naczelnik wydziału Organizacyjnego. 
Dział 720 – Informatyka  
Wynik głosowania: 10 „za” – jednogłośnie - opinia pozytywna  
Dział 750 – Administracja 
Wynik głosowania: 10 „za” – jednogłośnie - opinia pozytywna  



Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
Wynik głosowania: 9 „za” – jednogłośnie - opinia pozytywna (jedna osoba nie głosowała)  
Dział 756 – Dochody i wpływy, 
Wynik głosowania: 10 „za” – jednogłośnie - opinia pozytywna  
Dział 757 – Obsługa długu publicznego, 
Wynik głosowania: 10 „za” – jednogłośnie - opinia pozytywna  
Dział 758 – Różne rozliczenia 
Wynik głosowania: 10 „za” – jednogłośnie - opinia pozytywna  
 
Ad. 4 
Zapoznanie się z opiniami i wnioskami komisji stałych Rady Miasta Sandomierza  
o projekcie budżetu miasta na 2020 rok – przegłosowanie wniosków.  
Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili opinie: 
Pani Ewa Gracz – Komisja Polityki Mieszkaniowej – opinia pozytywna. 
Pan Marek Chruściel – Komisja Praworządności – opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski – Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – opinia pozytywna 
Pan Robert Kurosz – WNIOSKI KOMISJI NAUKI, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 
DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK 
 
Załącznik Nr 11  
DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK 
I. Zmniejszenie 
Poz. 20  Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem ogródków działkowych   
w Sandomierzu o kwotę 21 500,00 zł 
Zwiększenie 
Przeniesienie środków w wysokości 21 500,00 do Dział 921 rozdz. 92110 paragraf 2710 
 
II. Zmniejszenie: 
Dział 926 rozdz. 92695 Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na 
terenie Sandomierza o kwotę 3 000,00 zł 
Dział 926 rozdz. 92695 – Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej o kwotę 
15 000,00 zł 
Zwiększenie: 
Poz. 12 Dział 851 rozdz. 85195 - Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy wśród dzieci i młodzieży o kwotę 4 000,00 zł, 
Poz. 27  Dział 926 rozdz. 92695 – Propagowanie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży 
w zakresie pływania o kwotę 8 000,00 zł 
Dodanie pozycji w załączniku 11 o treści: 
Propagowanie wiedzy w zakresie postępowania i zachowania się  w sytuacjach kryzysowych, 
kwota  6 000,00 zł 
 
III. Zmniejszenie: 
Poz. 36 Dział 926 rozdz. 92695 - Otwarte Mistrzostwa Sandomierza w kulturystyce o kwotę 
8 500,00 zł – likwidacja zadania 
Zwiększenie: 
Poz. 34 Dział 926 rozdz. 92695 – Prowadzenie pracy szkoleniowo – treningowej dla 
młodzieży w zakresie sportów siłowych o kwotę 8 500,00 zł  



OPINIA POZYTYWNA 
Pan Tomasz Malinowski – Komisja Gospodarki, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa – opinia pozytywna 
Pan Janusz Poński – Komisja Rozwoju Gospodarczego, turystyki i Promocji – opinia 
pozytywna 
Pani Mariola Stępień – w imieniu Przewodniczącej Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 
Rodziny i Zdrowia – opinia pozytywna 
Pani Mariola Stępień poprosiła o analizę wniosków złożonych przez Komisje Nauki, Oświaty, 
Kultury i sportu 
 
Ad. 7 
 

                                                           Sandomierz, 2019-12-11 
Or. 0012.9.8.2019.RT 
 

PAN 
MARCIN MARZEC 

        Burmistrz Sandomierza 
 
 

Zgodnie z § 4 ust. 5 i 6  Uchwały Nr LXIII/812/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
22 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 
Sandomierz, przedkładam opinię zbiorczą Komisji  Budżetu i Finansów o projekcie budżetu 
miasta na 2020 rok przedłożonego Radzie Miasta Sandomierza pismem znak: 
SK.3020.1.2019.BG w dniu 15.11.2019 r. 
Informuję, że na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2019 roku Komisja Budżetu i Finansów 
pozytywnie zaopiniowała w/w projekt budżetu w działach: 
720 – Informatyka,  
750 – Administracja, 
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
756 – Dochody i wpływy, 
757 – Obsługa długu publicznego, 
758 – Różne rozliczenia.  
Ponadto przyjęła opinie komisji stałych Rady Miasta Sandomierza nie wnoszących uwag  
do projektu budżetu, są to: 
Komisja Praworządności oraz  
Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia; 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług; 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; 
Polityki Mieszkaniowej; 
Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 
Komisja Budżetu i Finansów rozpatrzyła wnioski Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu 
przedłożone w piśmie znak: Or.0012.3.10.2019.ML z dnia 9.12.2019 r. zaopiniowała  
je pozytywnie wprowadzając niewielką modyfikację, zgodnie z wykazem, jak niżej: 
 
Załącznik Nr 11 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok 
 



I. Zmniejszenie: 
Poz. 20  Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem ogródków działkowych   
w Sandomierzu o kwotę 21 500,00 zł 
Zwiększenie: 
Przeniesienie środków w wysokości 21 500,00 do Dział 921 rozdz. 92110 paragraf 2710 
 
II. Zmniejszenie: 
Dział 926 rozdz. 92695 – Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej o kwotę 
15 000,00 zł 
Zwiększenie: 
Poz. 12 Dział 851 rozdz. 85195 - Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy wśród dzieci i młodzieży o kwotę 1 000,00 zł, 
Poz. 27  Dział 926 rozdz. 92695 – Propagowanie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży  
w zakresie pływania o kwotę 8 000,00 zł 
Dodanie pozycji w załączniku 11 o treści: 
Propagowanie wiedzy w zakresie postępowania i zachowania się  w sytuacjach kryzysowych, 
kwota 6 000,00 zł 
 
III. Zmniejszenie: 
Poz. 36 Dział 926 rozdz. 92695 - Otwarte Mistrzostwa Sandomierza w kulturystyce o kwotę 
8 500,00 zł – likwidacja zadania 
Zwiększenie:  
Poz. 34 Dział 926 rozdz. 92695 – Prowadzenie pracy szkoleniowo – treningowej dla 
młodzieży w zakresie sportów siłowych o kwotę 8 500,00 zł. 
 
Komisja zapoznała się również z poprawkami przedstawionymi przez Panią Skarbnik  
i przyjęła je bez uwag: 
 
Zmiany do projektu budżetu Miasta Sandomierz na 2020 rok 
 
Zmiana w załączniku nr 11  Dotacje celowe 
W wierszu 15 w dz. 851 rozdz. 85195 w kolumnie „Nazwa zadania” winna być nazwa 
„Prowadzenie przeglądów, obsługi oraz szkoleń z zakresu działania automatycznych 
defibrylatorów zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Sandomierz” 
W wierszu 20 w dz. 900 rozdz. 990095 w kolumnie „Jednostka otrzymująca dotację” winna 
być treść „Podmiot zgodnie z uchwałą Nr VII/101/2019 Rady Miasta” 
W wierszu 24 w dz. 921 rozdz. 92195 w kolumnie „Nazwa zadania” winna być nazwa 
„Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, 
teatru, tańca i muzyki dawnej” 
W wierszu 29 w dz. 926 rozdz. 92695 w kolumnie „Nazwa zadania” winna być nazwa 
„Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej” 
W wierszu 34 w dz. 926 rozdz. 92695 w zadaniu „Prowadzenie pracy szkoleniowo-
treningowej dla młodzieży  w zakresie sportów siłowych” w kolumnie „Kwota dotacji 2020” 
zwiększa się dotację o kwotę 8.500,00 zł., a zmniejsza się kwotę dotacji o 8.500,00 zł.,  
z wiersza 36 dz. 926 rozdz. 92695 z zadania pn.: „Otwarte Mistrzostwa Sandomierza  
w Kulturystyce”. 



Zmiany do projektu budżetu Miasta Sandomierz na 2020 rok – sugestie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej 
 
Zmiana w załączniku nr 2  Wydatki budżetu  
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka 
odpadami komunalnymi, paragraf 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 
samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub 
związków powiatów na dofinasowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
o kwotę  101.775,00 zł.  
Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostałe 
działania związane z gospodarka odpadami, paragraf 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz 
innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-
gminnych lub związków powiatów na dofinasowanie zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych o kwotę  101.775,00 zł. 
 
Zmiana w załączniku nr 8  
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. 
Porozumienie dot. publiczny transport zbiorowy linia nr 4 - Gmina Obrazów W dziale 600 
Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny Transport zbiorowy, paragraf 2310 Dotacje 
celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota 6.464,00 zł. 
 
Zmiana w załączniku nr 2  
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz  
W kolumnie „Okres realizacji” dla zadania 1.1.2.6 pn.: ”Transport Miejski Przyjazny 
środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego” winne być lata 2018-2021. 
 
W załączeniu opinie komisji stałych Rady Miasta Sandomierza o projekcie budżetu miasta na 
2020 rok. 

Z poważaniem  
 
Ad. 8  
Sprawy różne. 
 
Brak spraw różnych 
 
Ad. 9  
Zamknięcie obrad. 
Radna Mariola Stępień Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów stwierdziła wyczerpanie 
porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji. 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji – Mariola Stępień 



 
 
 
Protokołowała 
Renata Tkacz 
Inspektor 
Wydział Organizacyjny 
Urzędu Miejskiego 


