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Protokół Nr 35/14/2016 

Komisji Budżetu i Finansów 

z dnia 27 września 2016 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu   

i Finansów. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Zbigniew Rusak. 

Ad. 1 

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

posiedzenie.  

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sandomierza za  

I półrocze 2016 roku.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/147/2015 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 

LII/421/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie 

procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta Sandomierza. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.   

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.   

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.   

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.   

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.  

13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w drodze 

darowizny.  

14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.     

15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego 

parkowania na terenie Sandomierza.  

16. Sprawy różne, wnioski komisji. 

17. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 11 za 

Ad. 3 

Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sandomierza za I półrocze 2016 

roku.  

Przewodniczący obrad powiedział, że „Komisje zapoznały się ze sprawozdaniem” 
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Pani Wiesława Sabat poinformowała, że Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

przyjęła Informację bez uwag. 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta omówiła przebieg wykonania budżetu za  

I półrocze, poinformowała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Pani Grażyna Łebek – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu przedstawiła 

dane liczbowe o dłużnikach alimentacyjnych. Przypomniała, że przy konstruowaniu budżetu 

na ten rok informowała o konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty z tego tytułu. 

Radny Wojciech Czerwiec zapytał, czy w ubiegłym roku Burmistrz stosował umorzenia 

podatku. 

Pani Skarbnik poinformowała, że „generalnie nie prowadzi się umorzeń” 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie dokumentu, zapytał, kto jest za? 

Głosowanie: 10 „za”- jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/147/2015 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/421/2010 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania 

budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 

projektowi budżetu miasta Sandomierza. 

Pani Barbara Grębowiec poinformowała, że budżet przedstawiony jest w grupach, niniejszą 

uchwałą wprowadza się wyszczególnienie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów 

klasyfikacji budżetowej. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie dokumentu, zapytał, kto jest za? 

Głosowanie: 10 „za”- jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok – 

zabezpieczenie środków na realizację obchodów 730 rocznicy II lokacji Sandomierza. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza – udzieliła dodatkowych wyjaśnień, wskazując, że 

„jest to zabezpieczenie i niekoniecznie cała kwota będzie wydatkowana. Środki przeznaczone 

będą na wydanie okolicznościowej publikacji, koszty związane z wykonaniem sztandaru”. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie dokumentu, zapytał, kto jest za? 

Głosowanie: 10 „za”- jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.  

Zwiększenia dochodów budżetowych w placówkach oświatowych zostają – w części – 

przekazane na współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych   

i będących w pieczy instytucjonalnej. 

Dodatkowych informacji udzieliła Pani Grażyna Łebek – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sandomierzu. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie dokumentu, zapytał, kto jest za? 

Głosowanie: 10 „za”- jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok – 

zabezpieczenie środków w celu umożliwienia Gminie Sandomierz skorzystania z prawa 

pierwokupu działki przy ul. Krakowskiej. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

W dyskusji Radni zgłosili uwagi: 

Radny Andrzej Anwajler powiedział, między innymi, że „Burmistrz nie powinien się bawić w 

dewelopera, jeżeli jest nabywca należy mu umożliwić zakup tej działki”.  

Radny Andrzej Lebida przypomniał, że Burmistrz obiecał „Sandomierz oddać mieszkańcom”, 

należy umożliwić rodzimym przedsiębiorcom inwestowanie w mieście. 

Radny Marcin Marzec powiedział, że blokowanie takiej sumy przez zakup działki, której nikt 

nie chciał do tej pory nabyć może być nieopłacalne. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Głosowano: 1 „za”, 7 „przeciw”, 2 „wstrzymujący się” – opinia negatywna. 

Ad, 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok – 

zwiększenie wydatków budżetowych dla Gimnazjum Katolickiego na realizację zadań 

szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie dokumentu, zapytał, kto jest za? 

Głosowanie: 10 „za”- jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok – środki 

pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w działach 801 i 750 przeznaczone na 

inwestycje: budowa parkingów przy ul. Browarnej oraz rozbiórka baraków przy  

ul. Krukowskiej.  

W dyskusji radni zauważyli: 

- Radny Andrzej Anwajler – przypomniał, że w budżecie były środki na budowę parkingów, 

„dlaczego zostały inaczej wykorzystane a teraz trzeba sięgać znów gdzieś po to, żeby jednak 

zrealizować to zadanie, skąd taka polityka inwestycyjna?” 

Radny Wojciech Czerwiec zauważył, że na budowę parkingów miały być środki pozyskane  

z zewnątrz, 70 tys. zł na rozbiórkę baraków to kwota „przesadzona”. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie dokumentu, zapytał, kto jest za? 

Głosowanie: 10 „za”- jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok – wymiana 

kamer monitoringu miejskiego. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie dokumentu, zapytał, kto jest za? 

Głosowanie: 10 „za”- jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok – zakup 

sztandaru z oprzyrządowaniem. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie dokumentu, zapytał, kto jest za? 

Głosowanie: 10 „za”- jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 12 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (ul. 

Krakowska) 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 

Radni zgłosili wiele uwag związanych z zakupem działki przy ul. Krakowskiej, dotyczyły one 

między innymi: 

- braku koncepcji na zagospodarowanie tego terenu, 

- blokowanie rozwoju rodzimej przedsiębiorczości. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Głosowano: 1 „za”, 7 „przeciw”, 2 „wstrzymujący się” – opinia negatywna. 

Ad. 13 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w drodze 

darowizny – ul. Warzywna, ciągi pieszo-jezdne. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie dokumentu, zapytał, kto jest za? 

Głosowanie: 10 „za”- jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 14 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej – ul. 11-go 

Listopada. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie dokumentu, zapytał, kto jest za? 

Głosowanie: 10 „za”- jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował o dodatkowym projekcie uchwały w sprawie  zmian  

w budżecie miasta na 2016 rok. 

Pani Skarbnik poinformowała o konieczności przeniesienia środków pochodzących z tytułu 

zwrotu kosztów komorniczych i sadowych w wysokości 100 000,00 zł na zabezpieczenie 

kosztów postępowania sądowego i koszty zastępstwa procesowego. 

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

 

 

Ad. 15 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania  
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na terenie Sandomierza - tekst jednolity zawierający aktualne zasady i strefy parkowania 

pojazdów od poniedziałku do piątku.  

Uzasadnienie do projektu chwały przedstawił Pan Jarosław Szczerowoda – Inspektor  

w Wydziale Nadzoru komunalnego. 

Radni nie nieśli uwag. 

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

Ad. 16 

Sprawy różne: 

Komisja wysłuchała mieszkanki Sandomierza prowadzącej działalność gospodarczą – przewóz 

turystów „meleksami” – która poprosiła o wyjaśnienie, gdzie maja parkować „meleksy” w 

dniu  

9 października (odpust), otrzymała informację telefoniczną, że nie będzie można zajmować 

miejsca na płycie Rynku. 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza wyjaśniła zaistniałą sytuację - poinformowała,  

że w tym roku 9 października jest dniem szczególnym, odbędą się obchody 730 rocznicy 

lokacji Sandomierza, spodziewana jest duża ilość gości. Zgodnie z wytycznymi Policji, dla 

zachowania bezpieczeństwa, w tym dniu „meleksy” nie będą parkować w Rynku, znajdziemy 

inne dogodne miejsce.  

W związku z przedłużającą się dyskusją, przewodniczący obrad ogłosił, że rozpatrzenie pism 

skierowanych do komisji odbędzie się na następnym posiedzeniu. 

Ad. 17 

Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 


