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        Protokół Nr 67/8/2018 

Komisja Budżetu i Finansów 

w dniu 9 maja 2018 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów. Obecni, jak w załączonej liście obecności.  

Nieobecny: Janusz Czajka, Sylwester Łatka. 

Ad. 1  

Pan Andrzej Gleń stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił porządek 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 2018 rok. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/586/2017 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2018 roku zadania pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Sandomierzu”. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2018-2031. 

6. Sprawy różne. Wnioski komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano 8 „za”- jednogłośnie (radny A. Lebida – nieobecny podczas głosowania). 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta 

Sandomierza. 

Wprowadza się do budżetu miasta wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z wyemitowanych papierów wartościowych, 
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kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 200 000,00 zł, celem pokrycia deficytu 

budżetu, powstałego na skutek zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na przebudowę ul. 

Żeromskiego – zadania realizowanego wspólnie z powiatem Sandomierskim. 

Dyskusja. 

Radny Piotr Majewski zapytał „skąd mamy te wolne środki” 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że są to środki na rachunku bankowym pochodzące z zadań 

niewykonanych w latach ubiegłych. 

Radny Andrzej Gleń poprosił o informacje o kosztorysach wykonania ulic Mickiewicza  

i Żeromskiego z podziałem na środki pochodzące ze starostwa i z miasta. 

Wyjaśnień udzielili: Pan Marcin Piwnik – Członek Zarządu Powiatu Sandomierskiego oraz Pan 

Piotr Martyniak – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu: 

- w przetargu na wykonanie ul. Żeromskiego jedyna oferta wynosiła 3 080 000,00 zł.  

W związku z tym że zależy nam na wykonaniu tego remontu obniżyliśmy o pół miliona zakres 

prac. Ten sam wykonawca złożył ofertę na 3 000 000,00 zł. 

- wg kosztorysu budowa ul. Żeromskiego będzie kosztować 2 600 000,00 zł. Z budżetu 

Wojewody otrzymamy 1 300 000,00 zł, w budżetach starostwa i miasta zabezpieczono już po 

650 tys. zł. W obecnej sytuacji  Gmina dokłada 200 000,00 zł i Starostwo dokłada 200 000,00 

zł. 

- wg kosztorysu budowa ul. Mickiewicza będzie kosztować 2 000 000,00 zł z czego 80% 

dofinansuje wojewoda. Miasto dokłada 200 000,00 zł i starostwo również 200 000, 00 zł  

- rondo na ul. Mickiewicza zgodnie z kosztorysem i dokumentacją wykonaną przez miasto 

wynosi 1 700 000,00 zł. 

Radny Piotr Chojnacki zapytał, skąd możemy mieć pewność, że radni Starostwa podejmą 

uchwałę o przeznaczeniu 200 000 zł na ten cel? 

Pan Marcin Piwnik zapewnił, że w dniu jutrzejszym taką uchwałę podejmie Rada Powiatu. 

Wobec braku innych uwag, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedmiotowy 

projekt uchwały. Zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

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

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/586/2017 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
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Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2018 roku zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej ulicy Żeromskiego w Sandomierzu”. 

Pani Barbara Grębowiec wyjaśniła, że Rada Miasta w roku ubiegłym wyraziła zgodę na 

udzielenie Powiatowi Sandomierskiemu pomocy finansowej w wysokości 650 000 zł. na 

budowę ul. Żeromskiego.  W związku z wynikiem przetargu zwiększył się koszt wykonania tej  

inwestycji i ulega zmianie wartość udzielanej pomocy o 200 000 zł i będzie wynosić w sumie 

850 000 zł.  

Radni nie wnieśli uwag. 

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

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2018-2031. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

 

Ad. 6 

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie (9 głosów „za”) przyjęła wniosek o 

zwrócenie się do Burmistrza Miasta z prośbą o udzielenie informacji, jaki jest koszt 

organizacji Festiwalu Filmów Niezwykłych w Sandomierzu w 2018 roku oraz w latach 2016, 

2017 i  wskazanie organizatorów tego festiwalu. 

Komisja prosi o przedstawienie kosztorysu budowy ronda przy ul. Mickiewicza. 

Ad. 7 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

     Andrzej Gleń 

     Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 


