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Protokół Nr 31/10/2016 

Komisji Budżetu i Finansów 

28 czerwca 2016 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i 

Finansów. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Zbigniew Rusak,  

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 zmian w budżecie miasta na 2016 rok (OPS)  

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

(MOSiR) 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok (1) 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok (2)  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok (3) 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok (4)  

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

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

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

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

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

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

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

16. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok (12)  

17. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2016-2029. 

18. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/422/2010 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy 

informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sandomierza za I półrocze roku 

kalendarzowego. 

19. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania przez Burmistrza 

Miasta Sandomierza udziałów i akcji Gminy Miejskiej Sandomierz w spółkach prawa 

handlowego. 

20. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej. 
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21. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu 

Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. 

22. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu 

sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Miejskiej Sandomierz. 

23. Opiniowanie wniosków zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. 

24. Sprawy różne, wnioski komisji 

25. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie (nieobecna podczas głosowania – A. Frańczak- 

Szczepanek) 

Ad. 3 

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

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Grażyna Łebek – Dyrektor Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Środki w wysokości 3000,00 zł pochodzące od 

darczyńców na zorganizowanie „Senioraliów `2016”. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

(nieobecna podczas głosowania – A. Frańczak- Szczepanek) 

Ad. 4 

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

Pan Jacek Dybus odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. Wprowadzenie do budżetu 

środków zewnętrznych na realizację programu „Sandomierskie na dwóch kółkach”. 

Dodatkowych wyjaśnień udzieliła pani Monika Dębowska – Kierownik Referatu Finansowego. 

Pan Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – wyjaśnił, że dotacja 

pochodzi  z funduszy szwajcarskich natomiast udział własny wynosi 15 % całości programu. 

Pan Jacek Dybus poprosił o wyrażenie opinii pozytywnej, zapytał, kto jest za? 

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

(nieobecna podczas głosowania – A. Frańczak- Szczepanek) 

Ad. 5 

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

Komisja wysłuchała uzasadnienia, które przedstawiła Pani Monika Dębowska. 

Zmiana w budżecie jest spowodowana potrzebą zakupu samochodu dla grupy 

interwencyjnej, na który przeznacza się 20 000,00 zł. Dodatkowo wprowadza się zadanie - 

pokrycie dachowe budynku Rynek 9. 

Przewodniczący komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytał, kto jest za? 

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

(nieobecna podczas głosowania – A. Frańczak- Szczepanek) 

Ad. 6  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
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Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. Środki w wysokości 15 185,00 zł 

pochodzące z rezerwy zostają przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Świetlicy 

Środowiskowej. 

Komisja nie wniosła uwag. 

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

Ad. 7 

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

Komisja wysłuchała uzasadnienia do projektu uchwały, które przedstawiła Pani Monika 

Dębowska. Środki w wysokości 35 000,00 zł pochodzące z rezerwy przeznacza się na zakup i 

montaż skrzynek oświetleniowych do elektryfikacji ogródków działkowych im. T. Kościuszki 

etap III. 

Komisja dyskutowała o zakresie robót związanych z oświetleniem ogródków. 

(na posiedzenie przybyła Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek) 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowanie projektu? 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

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

Uzasadnienie do projektu przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. Kwota w wysokości 30 000,00 zł pochodząca ze 

zwiększonych wpływów z opłaty adiacenckiej zostaje przeznaczona na pokrycie kosztów 

wycen nieruchomości i ogłoszeń prasowych. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 11 „za” – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

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

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Sandomierza. 

Projekt uchwały dotyczy przeniesienia z rezerwy kwoty 160 000,00 zł na remont  

i przebudowę ul. Schinzla i Dobkiewicza. Miasto złożyło wniosek do Marszałka Województwa 

o dofinansowanie 50% inwestycji. Kosztorys inwestorski wynosi 400 000,00 zł a przetarg 

zdecyduje o ostatecznej kwocie tego zadania. 

Pani Katarzyna Kondziołka – Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 

dodała, że inwestycja ta dotyczy realizacji budżetu obywatelskiego `2016. Żeby skorzystać  

z tak wysokiego dofinansowania należało rozszerzyć zakres prac i nazwę zadania, do 

przebudowy ciągów pieszych dopisano wymianę nawierzchni jezdni.  

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

Głosowano: 10 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Ad. 10 

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

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Monika Dębowska. Z rezerwy 

budżetowej przenosi się kwotę 46 000,00 zł na dofinansowanie organizacji imprez 

kulturalnych. 
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Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 11 

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

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały – zmiany w dziale 754 - 

zwiększenie wydatków o kwotę 26 000,00 zł w związku z wymianą kamer obrotowych 

monitoringu miejskiego. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 12 

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

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu. Zwiększenie nakładów finansowych  

o 60 000,00 zł na budowę windy w Gimnazjum Nr 2. Środki pochodzą z zadania – budowa 

ronda na skrzyżowaniu ul. Słowackiego-Koseły. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 13 

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

Uzasadnienie przedstawiła Pani Monika Dębowska. Środki w wysokości 30 000,00 zł  

z budowy ronda przy ul. Słowackiego-Koseły zostaną przeznaczone na budowę miejsc 

postojowych przy ul Słowackiego. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 14 

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

Radni zapoznali się z uzasadnieniem. W dziale 90095 dokonuje się przesunięcia środków  

w wysokości 7 858,00 zł na zakup wiat przystankowych. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 15 

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

Uzasadnienie przedstawił burmistrz Sandomierza. W związku ze zbliżającymi się Światowymi 

Dniami Młodzieży, zgodnie z sugestią sandomierskiej Policji dokonuje się zwiększenia 

środków o 30 000,00 zł na monitoring ulic. Środki pochodzą z  działu 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 16 

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

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem. Środki w wysokości 20 000,00 zł z rezerwy 

budżetowej przeznacza się na dofinansowanie wymiany okien w budynkach komunalnych. 
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Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

 

Ad. 17 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2016-2029. 

Projekt zawiera zmiany załączników Nr 1 i 2 WPF. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 18 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/422/2010 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji  

o przebiegu wykonania budżetu miasta Sandomierza za I półrocze roku kalendarzowego. 

(salę obrad opuścił radny A. Gleń). 

Pani Monika Dębowska poinformowała, że projekt uchwały dopasowuje zapisy do 

obowiązujących przepisów. W § 2 pkt 1 lit. b w miejsce słowa „paragrafów” wpisuje się 

słowo „grup”. 

Komisja przystąpiła do głosowania. 

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

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

Ad. 19 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania przez Burmistrza Miasta 

Sandomierza udziałów i akcji Gminy Miejskiej Sandomierz w spółkach prawa handlowego 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Marek Bronkowski – Burmistrz 

Sandomierza. 

Powiedział między innymi o potrzebie skontrolowania kondycji spółek: Tygodnik 

Nadwiślański i Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy. Określenie zasad zbywania 

udziałów i akcji Gminy w spółkach pozwoli na rozpoczęcie procedury wyceny udziałów i 

ewentualnym podjęciu decyzji o ich zbyciu. Zapewnił, że każdą decyzję w tej sprawie będzie 

uzgadniał z Radą Miasta. 

Komisja przystąpiła do głosowania. 

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

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

Ad. 20 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej. 

Pan Marek Bronkowski poinformował, że niniejszy projekt uchwały zdejmie z porządku 

obrad sesji – „po dodatkowej analizie tematu okazało się, że jest to zbyt pochopne 

posunięcie”. 

Komisja nie wydała opinii o projekcie uchwały. 

Ad. 21 
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Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu 

Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały i uzasadnieniem. Uwag nie wniesiono. 

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

Ad. 22 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, 

podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej 

Sandomierz. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały i uzasadnieniem. Uwag nie wniesiono. 

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

Ad. 23 

Opiniowanie wniosków zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. 

Komisja zapoznała się z propozycjami mieszkańców. 

Uwag nie wniesiono. 

Ad. 24 

Komisja nie wypracowała wniosków. 

Przewodniczący obrad zapoznał radnych z treścią pism skierowanych do komisji: 

- WSA w Kielcach – wyrok –stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVIII/168/2015 dot. taryf za 

odprowadzanie ścieków opadowych, 

- mieszkańca Sandomierza w sprawie wykonania nawierzchni ul. Staromiejskiej na odcinku 

Zamek-dzwonnica kościoła św. Pawła.  

Ad. 25 

Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

 

 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 
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