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Protokół Nr 15/12/2015 

Komisji Budżetu i Finansów 

14 września 2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: 

Agnieszka Frańczak-Szczepanek, 

Marcin Marzec, 

Mariola Stępień, 

Wiesława Sabat. 

Ad. 1 

Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi 

ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu (z późn. zm.) - 

str. 15 w materiałach na sesję. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych  

- str. 9. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej  

- str. 10. 

6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza  

– str. 13.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Porozumienia o Współpracy 

na Rzecz Realizacji Projektu  

- str. 17. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w jednostce budżetowej miasta 

Sandomierza Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu 

 – projekt dodatkowy. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się dochody w budżecie miasta Dział 600 Rozdz. 

60016 § 6330 o kwotę 760 042,00 zł. 

 - str. 11 i następne. 
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10.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zwiększa się wydatki w budżecie miasta Dział 754 Rozdz. 

75411 § 6170 o kwotę  12 000,00 zł. 

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę łącznie 

147 840,00 zł. 

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zwiększa się dochody w budżecie miasta o kwotę łącznie 

29 800,00 zł. 

13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zwiększa się dochody w budżecie miasta Dział 900 Rozdz. 

90095 § 0970 o kwotę 19 634,96 zł. 

14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zwiększa się wydatki w budżecie miasta Dział 700 Rozdz. 

70005 § 4480 o kwotę 78 138,00 zł. 

15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta Dział 757 Rozdz. 

75702 § 8110 o kwotę 22 500,00 zł. 

16. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta Dział 900 Rozdz. 

90095 § 4210 o kwotę 30 132,00 zł. 

17. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę łącznie 

24 000,00 zł. 

18. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę łącznie 

19 000,00 zł. 

19. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta Dział 757 Rozdz. 

75702 § 8110 o kwotę 140 000,00 zł. 

20. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta Dział 758 Rozdz. 

75818 § 4810 o kwotę 10 000,00 zł. 

21. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta Dział 758 Rozdz. 

75818 § 4810 o kwotę 40 000,00 zł. 

22. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę łącznie 

140 000,00 zł. 
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23. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok - 

 § 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę łącznie 

18 500,00 zł. 

24. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 r. 

25. Przyjęcie pism skierowanych do Komisji: 

- Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa znak: PS/5170/2015 w sprawie 

nieodpłatnego rozwiązania z Gminą Sandomierz umowy wieczystego użytkowania 

gruntów, 

- Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach znak: KO-071/2988/2015 informacja  

o uchwale Rady Miasta Sandomierza  Nr XIV/110/2015 w sprawie zmian w budżecie 

miasta na 2015 rok. 

26. Wnioski Komisji. 

27. Zamknięcie obrad. 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza zwróciła się z prośbą do Komisji o zaopiniowanie 

dodatkowych projektów uchwał, które wprowadzi na sesji Burmistrz Sandomierza: 

- umieszczona w dzisiejszym porządku obrad uchwała związana z przeniesieniem bazy 

materiałowej z MOSiR-u do SCK, 

- zmiana w budżecie miasta na 2015 rok dotycząca wyasygnowania środków na remont 

świetlicy „Bajka”, 

- uchwała uchylająca uchwały związane z cennikiem opłat w MOSiR. 

Pan Jacek Dybus zapytał radnych, kto jest „za” wprowadzeniem do porządku obrad 

dzisiejszego posiedzenia dodatkowych punktów opiniowania wymienionych projektów 

uchwał? 

Głosowano: 7 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

Pan Jacek Dybus stwierdził, że po wyczerpaniu punktów przewidzianych w w/w porządku 

obrad będą opiniowane projekty o których mówiła Pani Katarzyna Zioło. 

Pan Jacek Dybus poprosił o przyjęcie całości porządku obrad. Zapytał, kto jest „za”? 

Głosowano:8 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej  

i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu (z późn. zm.) 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha – Dyrektor Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu. 

Komisja nie wniosła uwag do projektu. 

Przewodniczący poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu, zapytał kto jest za takim 

wnioskiem? 

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

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych. 
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Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę na: 

- ryzyko powstania w tym rejonie zakładu uciążliwego dla mieszkańców, 

- blokowanie zagospodarowania całości terenu, 

Radny Andrzej Gleń zgłosił wniosek formalny: zdjęcie z porządku obrad sesji przyjęcia tego 

projektu w celu dokonania szczegółowej analizy tematu. 

Pan Jacek Dybus zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek przyjęty 

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Komisja Budżetu i Finansów 

zawnioskuje o zdjęcie tego punktu z porządku obrad najbliższej sesji. 

Ad. 5    

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 

Nieruchomość do sprzedaży stanowi działka i budynek przy ul. Żydowskiej 3c, użytkowany 

przez OPS w Sandomierzu. 

Radni nie wnieśli uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 

 Przewodniczący poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu, zapytał kto jest za takim 

wnioskiem? 

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

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 

Komisja zapoznała się z treścią uzasadnienia.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu, zapytał kto jest za takim 

wnioskiem? 

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

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Porozumienia o Współpracy na 

Rzecz Realizacji Projektu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Zioło. 

Radni zapoznali się z treścią Porozumienia zawartego ze starostwem Powiatowym  

w Sandomierzu: „promowanie strategii niskoemisyjnych w Sandomierzu poprzez budowę 

infrastruktury przyjaznego transportu rowerowego oraz modernizację oświetlenia 

miejskiego” 

W dyskusji zwrócono uwagę na: 

- brak informacji jakie ulice są brane pod uwagę, 

- jakie środki są potrzebne do wykonania projektów ścieżek rowerowych, 

- na czym ma polegać współpraca ze starostwem skoro za wszystko odpowiada miasto, 
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Pan Andrzej Gleń zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad najbliższej sesji przyjęcia tego 

projektu uchwały i dogłębne przeanalizowanie zapisów Porozumienia. 

Pan Jacek Dybus poddał pod głosowanie wniosek Radnego, zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – wniosek został przyjęty. 

Pan Jacek Dybus poinformował, że na sesji zgłosi powyższy wniosek. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w jednostce budżetowej miasta 

Sandomierza Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Pan Jacek Dybus poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu i zapytał kto jest za? 

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

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się dochody w budżecie miasta Dział 600 Rozdz. 60016  

§ 6330 o kwotę 760 042,00 zł.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Beata Pawłowska – Skarbnik Miasta. 

Poprosiła o sprostowanie błędu w uzasadnieniu w § 1 i 2 podano kwotę 68 341,00 zł 

powinno być 760 042,00 zł. 

Komisja nie wniosła uwag do projektu. 

Przewodniczący zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej zmiany w budżecie? 

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

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zwiększa się wydatki w budżecie miasta Dział 754 Rozdz. 75411  

§ 6170 o kwotę  12 000,00 zł. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Beata Pawłowska. Środki przeznacza się 

na dofinansowanie sandomierskiej Straży Pożarnej na zakup infrastruktury technicznej 

uszkodzonej w pożarze. 

Radni w dyskusji pytali czy budynki KPPSP były ubezpieczone. 

Przewodniczący zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej zmiany w budżecie? 

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

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę łącznie 

147 840,00 zł. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha. 

Zmiana dotyczy przesunięć w tym samym dziale i ma związek z ilością dzieci uczęszczających 

do poszczególnych jednostek oświatowych. 

Radni nie wnieśli uwag. 
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Przewodniczący zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej zmiany w budżecie? 

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

Ad. 12 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zwiększa się dochody w budżecie miasta o kwotę łącznie 

29 800,00 zł. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Zioło. 

Przeniesienia środków mają związek z organizacją pracy Żłobka. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej zmiany w budżecie? 

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

Ad. 13  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zwiększa się dochody w budżecie miasta Dział 900 Rozdz. 90095  

§ 0970 o kwotę 19 634,96 zł. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Beata Pawłowska. 

Zmiana w budżecie ma związek z przesunięciem środków z odszkodowania po pożarze na 

„Zieleniaku”. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej zmiany w budżecie? 

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

Ad. 14 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zwiększa się wydatki w budżecie miasta Dział 700 Rozdz. 70005  

§ 4480 o kwotę 78 138,00 zł. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Zioło. 

Zmiana w budżecie dotyczy wygospodarowania środków na zapłatę podatku od 

nieruchomości stanowiących własność miasta, zgodnie z zaleceniem Urzędu Kontroli 

Skarbowej. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej zmiany w budżecie? 

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

Ad. 15 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta Dział 757 Rozdz. 75702  

§ 8110 o kwotę 22 500,00 zł.  

Uzasadnienie przedstawiła Pani Katarzyna Zioło. 

Przesunięcia środków w tym projekcie wynikają z odstąpienia od emisji obligacji 

komunalnych i przeznaczenia środków na doposażenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej zmiany w budżecie? 
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Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 16  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta Dział 900 Rozdz. 90095  

§ 4210 o kwotę 30 132,00 zł. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu. 

Przesunięcia w budżecie dotyczą przeznaczenia oszczędności pochodzących z zakupu 

materiałów dla Wydziału Nadzoru Komunalnego na wyposażenie budynku przy ul. 11-go 

Listopada. 

Pani Katarzyna Zioło poinformowała, że budynek jest przeznaczony pod wynajem. Miasto 

ogłosiło przetarg, niestety nie udało się wyłonić najemcy. 

Radny Andrzej Gleń zgłosił wniosek formalny o ogłaszanie w prasie lokalnej informacji  

o przetargach co pozwoli skuteczniej informować lokalnych przedsiębiorców o planowanej 

sprzedaży czy możliwości wynajmu. 

Pan Jacek Dybus zapytał kto jest za przyjęciem wniosku Radnego A. Glenia? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej zmiany w budżecie? 

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

Ad. 17 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę łącznie 

24 000,00 zł. 

Przesunięcie środków związane jest  z przeniesieniem pracownika z MOSiR do Urzędu 

Miejskiego w Sandomierzu. 

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu uchwały Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? 

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

Ad. 18 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę łącznie 

19 000,00 zł. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Zioło. 

Środki nie przeznaczone na przegląd systemów alarmowych (próby wykonane w sierpniu 

wykazały 100% sprawności) nie zostały wykorzystane –przeznaczone są na zakup 

defibrylatorów. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 19 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta Dział 757 Rozdz. 75702  

§ 8110 o kwotę 140 000,00 zł. 

Pan Jacek Dybus poinformował, że powyższe środki będą przeznaczone na sport 

kwalifikowany. 

Pan Andrzej Gleń zapytał, na co konkretnie będą przeznaczone te pieniądze? 

Pani Katarzyna Zioło poinformowała, że będzie to wsparcie klubu „Wisła”. 

Pan Andrzej Anwajler powiedział, że w związku ze zmianami władz klubu oraz brakiem pełnej 

informacji o stanie finansowym klubu wskazane jest aby tą sprawą zajęła się komisja 

merytoryczna – Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 

Pani Beata Pawłowska przypomniała, że środki będą rozdysponowane w drodze konkursu. 

Wykorzystanie tych środków wymaga później złożenia w Urzędzie szczegółowego z ich 

wykorzystania. 

Pan Andrzej Gleń zawnioskował o oddalenie opiniowania tego projektu uchwały, 

stwierdzając, że powinna wypowiedzieć się w tej sprawie  Komisja Nauki, Oświaty, Kultury  

i Sportu.  

Pan Jacek Dybus zapytał kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 6 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – wniosek został przyjęty. 

Ad. 20 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta Dział 758 Rozdz. 75818  

§ 4810 o kwotę 10 000,00 zł.  

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały dotującej PWSZ w Sandomierzu. 

Pan Andrzej Gleń zapytał, czy wiadomo na jaki cel te środki będą przeznaczone. 

Pan Robert Pytka – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poinformował, że „uczelnia 

doposaży pracownię mechatroniki”. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? 

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

Ad. 21 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta Dział 758 Rozdz. 75818  

§ 4810 o kwotę 40 000,00 zł. 

Dotacja na szkolenie sportowe w piłce siatkowej. 

Komisja po zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu nie wniosła uwag. 

Pan Jacek Dybus zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 22 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok -  

§ 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę łącznie 

140 000,00 zł.  

Uzasadnienie przedstawiła Pani Beata Pawłowska. 

W związku z reorganizacją Sandomierskiego Centrum Kultury konieczne jest przeznaczenie 

tych środków na finansowanie wydarzeń kulturalnych w mieście. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Jacek Dybus zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? 

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

Ad. 23 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok - 

 § 1 projektu w brzmieniu: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę łącznie 

18 500,00 zł.  

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. Przeniesienie środków z działu 

926 do działu 921 związane jest z przejęciem przez SCK obiektu świetlicy w Koćmierzowie. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Pan Jacek Dybus zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? 

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

Ad. 24 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 r. 

Przewodniczący Komisji zawnioskował o przeniesienie rozpatrywania tego punktu porządku 

obrad na następne posiedzenie ze względu na obszerność materiału. 

Radni jednogłośnie  (8 głosów „za”) przyjęli powyższy wniosek. 

Ad. 25 

Przyjęcie pism skierowanych do Komisji: 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 

- Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa znak: PS/5170/2015 w sprawie 

nieodpłatnego rozwiązania z Gminą Sandomierz umowy wieczystego użytkowania 

gruntów, 

- Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach znak: KO-071/2988/2015 informacja  

o uchwale Rady Miasta Sandomierza  Nr XIV/110/2015 w sprawie zmian w budżecie 

miasta na 2015 rok. 

Pani Katarzyna Zioło przedstawiła projekt uchwały:- uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia 

cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSiR w 

Sandomierzu oraz 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 w Sandomierzu. 

Mówczyni poinformowała, że uregulowania zawarte w dotychczas obowiązujących 

uchwałach będą w wprowadzone zarządzeniem Burmistrza. 
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Przewodniczący komisji zapytał czy są uwagi do przedmiotowego projektu uchwały? 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący obrad zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego 

projektu uchwały? 

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

Obecna na posiedzeniu Pani Grażyna Łebek – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sandomierzu poinformowała o zaplanowanej zmianie w budżecie miasta polegającej na 

przeznaczeniu kwoty 17 000,00 zł na remont świetlicy „Bajka”. Chociaż nie ma w tej chwili 

zredagowanego projektu uchwały, poprosiła o pozytywne zaopiniowanie tego planu 

wydatków ze względu na  konieczność wykonania prac remontowych poprawiających 

bezpieczeństwo przebywających tam osób. 

Radni przychylili się do powyższej prośby. 

Pan Jacek Dybus zapytał kto jest za tą propozycją? 

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

Ad. 26 

Komisja nie wypracowała wniosków. 

Obecna na posiedzeniu Pani Z. W.* – mieszkanka Sandomierza – zaprosiła radnych „na 

wycieczkę po Starówce” stwierdziła, że radni nie znają realnych potrzeb mieszkańców „mają 

inną hierarchię wartości niż mieszkańcy”. 

Ad. 27 

Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Jacek Dybus 

    Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych został y zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U.2014.782 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.2014.1182 ze zm.). 
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