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Protokół Nr 6/3/2015 

Komisji Budżetu i Finansów 

24 marca 2015 roku 

 

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

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: 

Agnieszka Frańczak - Szczepanek 

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 2015 r. (wersja 

poprawiona). 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2015 – 2028. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienie od trybu przetargowego. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych (…) 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 

pojazdów (…) 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku 

miejskim zlokalizowanym na Pl. 3-go Maja. 

11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 

12. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

13. Zamknięcie obrad. 

Głosowanie: 10 „za” – komisja przyjęła w/w porządek obrad. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Mówca wskazał, że na sesji przedłoży poprawiony projekt uchwały. Poprawka dotyczy zmiany 

klasyfikacji budżetowej kwoty przeznaczonej na wsparcie żłobka w Mściwie - zgodnie z sugestią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. 

Pan Cezary Gradziński omówił projekt uchwały po stronie zwiększenia i zmniejszenia wydatków. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Głosowanie: 10 „za” – jednogłośnie opinia pozytywna. 

Ad. 4  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. 
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Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Pan Jacek Dybus poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

Głosowanie: 10 „za” – jednogłośnie opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2015 – 2028. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Pan Jacek Dybus poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

Głosowanie: 10 „za” – jednogłośnie opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. 

Radny Robert Kurosz powiedział, że jest zasadne przejęcie tej drogi ponieważ gmina będzie mogła 

inwestować na swoim gruncie. 

Andrzej Lebida przedstawił stanowisko Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa, która zawnioskowała o kompleksowe podejście do przejęcia dróg z terenu Sandomierza. 

Wiesława Sabat podkreśliła, że należy się zastanowić, w jakim stanie technicznym chcemy te drogi 

przejmować. 

Pani Barbara Rajkowska przedstawiła uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały, 

podkreśliła, że miasto na gruncie powiatowym wybudowało i utrzymuje drogę, która jest zaliczona do 

kategorii dróg gminnych ten stan wymaga uporządkowania. 

Pan Jacek Dybus powiedział, że Komisja Gospodarki Przestrzennej zawnioskowała o zorganizowanie 

spotkania przedstawicieli miasta i powiatu w celu ustalenia zasad przejęcia dróg na terenie miasta 

Sandomierza. Zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 

Radna Mariola Stępień zawnioskowała, aby w pierwszej kolejności przegłosować projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przegłosowaniem w pierwszej kolejności wniosku komisji 

Gospodarki Przestrzennej? 

Głosowano: 4 „za”, 7 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” – wniosek odrzucony. 

W związku z wynikiem głosowania Pan Jacek Dybus zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 

projektu uchwały w treści przedłożonej w materiałach na sesję? 

Głosowano: 4 „za”, 7 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” – opinia negatywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 

okres 10 lat oraz odstąpienie od trybu przetargowego. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 

Pan Zbigniew Rusak - w imieniu żony - przedstawił radnym dokumenty związane z dzierżawioną 

nieruchomością. Przedstawił plan zagospodarowania terenu, zapewnił, że posiada wszystkie 

pozwolenia na prowadzenie działalności i rozbudowę obiektu. Podpisanie umowy dzierżawy  

z miastem pozwoli na dalsze inwestowanie środków na tym terenie. Podkreślił, że dzierżawca 

odprowadza rocznie do budżetu miasta kwotę 60.000 zł. 

Poprosił o uczciwe przegłosowanie tej uchwały na sesji. 

Po burzliwej dyskusji Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 

przedmiotowego projektu uchwały? 

Głosowano: 4 „za”, 5 „przeciw”,  2 „wstrzymujące się” – opinia negatywna. 
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Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych (…) 

Pan Jacek Dybus zapytał czy są uwagi do projektu uchwały? 

Uwag nie wniesiono. 

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

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

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 

pojazdów (…) 

Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek o uzupełnienie § 1 ust 1 po słowie „Żydowska” dopisać – 

„łącznie z podwórkami”  

Poprosił o pozytywne zaopiniowanie powyższego wniosku, zapytał, kto jest „za”? 

Głosowano: 8 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – wniosek został przyjęty. 

Pan Jacek Dybus zapytał czy są inne wnioski.  

Wniosków nie zgłoszono. Poinformował, że  poprawka zostanie zgłoszona na sesji. 

Przewodniczący zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z wniesioną 

poprawką? 

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

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku 

miejskim zlokalizowanym na Pl. 3-go Maja. 

Komisja bez uwag przyjęła przedmiotowy projekt uchwały. 

Przewodniczący zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowanie tego projektu? 

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

Ad. 11 

Przewodniczący obrad przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu komisja nie rozpatrywała pism 

kierowanych przez Przewodniczącego. Pozostają do rozpatrzenia: 

- sprawozdania z działalności gminnych osób prawnych, 

- inicjatywa uchwałodawcza radnego Roberta Kurosza, 

- do wiadomości uchwały RIO w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 

- otrzymaliśmy również budżet miasta w tzw. układzie wykonawczym, 

- pisma radnego Andrzeja Bolewskiego. 

Powyższe tematy zostaną omówione na specjalnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. 

Ad. 12,13 

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

i Finansów. 

      Jacek Dybus 

    Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 


