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Protokół Nr 5/3/2011 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 26 stycznia 2011 roku 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji 
BudŜetu i Finansów. 
Obecni, jak załączona lista obecności. 
 
Ad. 1 
 Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
 Pan Jacek Dybus przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011r. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2011-2023.  
5. Wnioski Komisji. 
6. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedmiotowy projekt porządku obrad. 
 

Ad. 3, 4 
 Pan Andrzej Gleń poinformował, Ŝe na poprzednim posiedzeniu Komisja prosiła 
Skarbnika Miasta o przygotowanie dokumentu - wydatki miasta w 2010 r.  
z uwzględnieniem inwestycji, które były rozpoczęte, w związku z tym, Ŝe tego dokumentu nie 
ma Pan Andrzej Gleń przedstawił wniosek, by przenieść posiedzenie komisji na inny termin. 
 Pan Jacek Dybus poprosił Skarbnika o przedstawienie na przyszłe posiedzenie 
pisemnej informacji: 
- Jakie zadłuŜenie miasta mamy na dzień dzisiejszy. 
- Jakiej wysokości zadłuŜenie będzie w budŜecie miasta przy proponowanym deficycie  
w projekcie na 2011 rok. 
Mówca podkreślił, Ŝe w związku z nową ustawą o finansach publicznych musimy mieć jasne 
 i czytelne informacje dotyczące długu jaki moŜe zaciągnąć gmina. 
 
 W dyskusji członkowie Komisji poruszyli sprawy związane z: 
- wysokością zadłuŜenia 41 mln. co stanowi 52% budŜetu, 
- moŜliwością wprowadzenia cięć wydatków na  inwestycje – budowa placu zabaw przy ul.  
śółkiewskiego-Lina, 
- propozycjami komisji stałych do projektu budŜetu. 

Obecny na posiedzeniu Burmistrz Sandomierza stwierdził, Ŝe plac zabaw jest 
inwestycją konieczną, poprawi estetykę osiedla i będzie miejscem, gdzie zarówno młodzieŜ, 
dzieci i dorośli będą czynnie wypoczywać. 
 Pan Jacek Dybus zauwaŜył, Ŝe w dobie kryzysu naleŜy przyjrzeć się wydatkom na 
stowarzyszenia i  kluby działające w mieście.  
 Janusz Sochacki poprosił Skarbnika, by na piśmie przygotował prognozę – ocenę 
długu przeliczonego w oparciu o rozporządzenie ministra finansów z dnia 23 grudnia 2010 
roku. To rozporządzenie zmienia sposób liczenia długu. 
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 Nawiązując do dyskusji w sprawie planowanej budowy placu zabaw, Pan Janusz 
Sochacki zauwaŜył, Ŝe zaciąganie kredytu na ten cel jest działaniem nieracjonalnym, 
poniewaŜ miasto nie ma np. bardzo potrzebnej kanalizacji. Zapytał, czy miasto otrzymało 
środki na usuwanie skutków powodzi z WFOŚ? 
 Burmistrz Sandomierza poinformował, Ŝe na odbudowę prawobrzeŜnej części miasta 
zostały przeznaczone pieniądze z ubezpieczenia, WFOŚ będzie finansował przedsięwzięcie – 
uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej. W pierwszej kolejności będzie wykonana 
kanalizacja na osiedlu Mokoszyn i OŜarowska.  
 Pan Marceli Czerwiński powiedział, Ŝe dobrym  rozwiązaniem dla zagospodarowania 
placu przy ul. śółkiewskiego jest rozbudowa istniejącego Przedszkola Nr 7, budowa placu 
zabaw, boisk do siatkówki i kortów tenisowych. W miejscu gdzie stoi Przedszkole Nr  
6, moŜna zbudować bardzo potrzebny w tym rejonie parking. Mówca podkreślił, Ŝe mając do 
zagospodarowania ok. 2 ha powierzchni musimy pamiętać, Ŝe jest to największe w mieście 
skupisko mieszkańców. 
 
Ad. 5 
Wniosek Komisji; 
 W związku z tym, Ŝe punktem spornym w opiniowaniu uchwały budŜetowej jest 
planowany w roku 2011 deficyt budŜetu w wysokości 41 mln zł, Komisja wypracowała 
następujące stanowisko:  
Komisja wnosi o weryfikację propozycji do budŜetu na 2011 rok w poszczególnych 
działach, uwzględniając sugestie Komisji BudŜetu i Finansów, celem obniŜenia deficytu 
na 2011 rok  
Wnioskujemy o przeanalizowanie wydatków na 2011 rok z deficytem z lat 2010 i 2011 
nie przekraczającym 40% w stosunku do dochodów. 
 
Głosowano: 9 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych. 
 
Ad 6  
 Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów 
stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
                                 Jacek Dybus  
                                        Zastępca Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


