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Protokół Nr 43/1/2014 

Komisja Budżetu i Finansów 

dn. 14 stycznia 2014 r. 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów. 

 

Ad. 1 

Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad Komisji  

i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie – 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji w 2013 roku. 

4. Rozpatrzenie pisma Pana Z. P.*) z dnia 16.12.2013 r. – prośba o udzielenie 

odpowiedzi na pytania związane z wydatkami z budżetu miasta w 2013 roku. 

5. Rozpatrzenie pisma Pani M. R.*) z dnia 7.01.2014 r. dot. podatku od posiadania psa. 

6. Przyjęcie informacji w sprawie skarg na uchwały Rady Miasta Sandomierza nr 

XIII/129/2011 i XIV/144/2011 dot. wzorów formularzy informacji podatkowych – 

pismo Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu znak: Pa.261/13; Pa.262/13 z dnia 

10.12.2013 r. 

7. Informacja o nowej formie świadczenia – dodatek energetyczny – pismo OPS w 

Sandomierzu znak: ORG.070.81.2013 z dnia 30.12.2013 r. 

8. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

Głosowano: 7 „za” –  porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Pan Andrzej Gleń odczytał treść sprawozdania z pracy Komisji w 2013 roku i poprosił  

o wprowadzenie ewentualnych poprawek: 

 

 „Komisja Budżetu i Finansów zgodnie z zakresem działania określonym w Statucie 

Miasta Sandomierza analizowała sprawy mające wpływ na kształt budżetu miasta. Do 

najważniejszych dokumentów w tym zakresie należą: 

-  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz na lata 2013-2026 oraz   

-  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz na lata 2014-2026, 

-  Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok, 

-  zmiany wprowadzane do budżetu miasta w 2013 roku,  

-  sprawozdania z wykonania budżetu. 

W roku 2013 odbyło się jedenaście posiedzeń, na których opiniowano między innymi 

projekty uchwał dotyczące: 

- emisji obligacji komunalnych, 

- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych, 

- wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, 
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· zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz 

urządzeń kanalizacyjnych PGKiM Sp. z o. o w Sandomierzu na lata 2013-2016, 

· zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, 

- warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, 

- sprzedaży, nabycia i darowizny nieruchomości gruntowych, 

- wsparcia finansowego Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, 

- w sprawie zatwierdzenia  ceny za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, 

- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych 

oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 

 Komisja Budżetu i Finansów dokonała analizy projektów uchwał podatkowych na 

2014 rok: w sprawie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz 

zwolnień z tych podatków. 

 Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu miasta Komisja odbyła posiedzenia 

poświęcone tworzeniu budżetu na 2014 rok. Z udziałem Burmistrza i Skarbnika Miasta  

dokonała szczegółowej analizy projektu uchwały budżetowej po stronie dochodów oraz 

wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna. Po zapoznaniu się z opiniami Komisji 

merytorycznych opracowała opinię do projektu budżetu. 

 Komisja przy współpracy ze Skarbnikiem Miasta dokonała oceny ściągalności 

podatków. Omówiono także procedury umarzania należności, dokonano oceny dochodów  

i wydatków za I półrocze 2013 roku, przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu miasta 

Sandomierza za I półrocze 2013 roku. 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności: 

SORH S.A w charakterze inkasenta placu targowego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu za 

2012 rok. 

Komisja omówiła problemy związane z likwidacją Towarzystwa Budownictwa Społecznego  

w Sandomierzu, prowadzeniem Muzeum Okręgowego i konfliktem związanym z Trasą 

Podziemną i Bramą Opatowską. 

Komisja odbyła spotkania z przedstawicielami spółek prawa handlowego realizującymi 

zadania na rzecz miasta i przyjęła sprawozdania z ich działalności. 

Komisja Budżetu i Finansów współpracowała z Komisją Rewizyjną.  

 

Przewodniczący komisji poprosił o uwagi do odczytanego sprawozdania. 

Radny Wojciech Czerwiec powiedział, że Komisja Budżetu powinna opiniować wnioski jakie 

składane są do budżetu zarówno przez radnych jak i instytucje. Zwrócił uwagę, że Komisja 

opiniowała wszystkie projekty uchwał podatkowych natomiast na sesji niektóre z nich 

zostały zdjęte. Zapytał na jakiej podstawie podjęto taką decyzję. 

Pan Andrzej Gleń powiedział, że powinniśmy się cieszyć że podatki w mieście nie zostały 

podwyższone. 

Przewodniczący Komisji poprosił o przyjęcie sprawozdania w głosowaniu. 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – sprawozdanie zostało przyjęte. 

     

Ad. 4 

Pan Andrzej Gleń odczytał pismo Pana Z. P.*) skierowane do Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Finansów. 

Pan Z. P. pyta o: 

- koszty jakie poniosło miasto w 2013 r. na wynagrodzenia dla burmistrzów, 
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- koszty utrzymania kierowcy,  
- koszty utrzymania samochodu służbowego, 
- wydatki związane z delegacjami burmistrza, 
- koszty związane z obchodami przyłączenia lewobrzeżnej części miasta, 
- wzrost wydatków na utrzymanie Urzędu w 2014 r. w tym: 
- wzrost poborów burmistrzów i personelu 
- wzrost kosztów materiałowych i usług zewnętrznych 
- jakie jest zadłużenie bieżące miasta. 
Pan Andrzej Gleń poinformował, że Pan Z. P. przesłał do Wojewody Świętokrzyskiego skargę 
na brak odpowiedzi na powyższe zapytania. Wojewoda przesłał nam do wiadomości pismo 
znak: PNK.III.142.1.2014 z dnia 7.01.2014 r w którym wyjaśnia między innymi, że termin 
ustawowy na udzielenie odpowiedzi nie został przekroczony. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o opinię w powyższej sprawie. 
Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – poinformował, że Pan 
Z. P. zwrócił się do niego w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na w/w pismo.  Został 
poinformowany, że większa część informacji jakie chce uzyskać jest jawna i dostępna w 
Internecie natomiast dane o zarobkach kierowcy mogą być objęte ochroną danych 
osobowych.  
Radni zwrócili uwagę na funkcjonowanie biuletynu informacji publicznej, który ma służyć 
przejrzystości finansów jednostek samorządu terytorialnego. 
Pan Andrzej Gleń postawił wniosek: w związku z tym że komisja budżetu i finansów nie jest w 
stanie udzielić informacji w powyższym zakresie  Panu Z. P. przekazuje pismo do Burmistrza 
Sandomierza w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi Zainteresowanemu oraz 
poinformowanie Komisji o sposobie załatwienia sprawy. Poprosił o przegłosowanie 
powyższego wniosku.  
Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek został przyjęty. 
 
Ad. 5 

Pan Andrzej Gleń odczytał pismo Pani M. R.*) w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania 
psa. 
Radni zwrócili uwagę na konieczność wniesienia poprawek do uchwały w sprawie podatku 
od posiadania psa: 
- należy wprowadzić ulgę dla 2 psów na własnej posesji, 
- czy nie należałoby uzależnić opłaty od dochodów właściciela, 
- konieczność wprowadzenia skutecznego systemu poboru podatku. 
Radny Zbigniew Rusak złożył wniosek formalny o przekazanie pisma Pani M. R. do 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta – Andrzeja Bolewskiego, który był inicjatorem 
wprowadzenia tego podatku. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o przegłosowanie wniosku. Zapytał kto jest za. 
Głosowano: 7 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek został przyjęty. 
 

Ad. 6 

Przewodniczący Komisji odczytał pisma Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu – skargi na 
uchwały Rady Miasta Sandomierza nr XIII/129/2011 z dnia 30.11.2013 r. i nr XIV/144/2011  
z dnia 21.12.2011 r. 
Komisja przyjęła do wiadomości w/w pisma. 
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Ad. 7 

Komisja przyjęła do wiadomości pismo OPS w Sandomierzu znak: ORG.070.81.2013 z dnia 

30.12.2013 r. - informacja o nowej formie świadczenia – dodatek energetyczny. 

 

Ad. 8 

Zapytania: 

Radny Wojciech Czerwiec zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi: 

-  jaka jest kondycja finansowa Zamku po zakończeniu roku budżetowego 2013, 

-  jakie są plany co do dalszego funkcjonowania Bramy Opatowskiej i Trasy Podziemnej? 

 

Ad. 9 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

 

      Andrzej Gleń 

    Przewodniczący  

Komisji Budżetu i Finansów  

 
 Protokołowała: R. Tkacz 

 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 
1198 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. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
 


