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Protokół Nr 23/4/2020 
Komisja Budżetu i Finansów 
w dniu 27 kwietnia 2020 roku 

 
Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów. 
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
Radni nieobecni: Pan Marek Chruściel, Pan Sylwester Łatka 
 
Ad. 1 Przewodnicząca Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji. 
Ad. 2 Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty 

prolongacyjnej. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.  
5. Sprawy różne, wnioski komisji. 
6. Zamknięcie obrad. 

 
Głosowano-6„za” – (jednogłośnie). Porządek obrad został przyjęty. 
 
Ad. 3 Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty 
prolongacyjnej. 
 
Pani Barbara Grębowiec Skarbnik Sandomierza przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały. 
Poinformowała także, opłata prolongacyjna została wprowadzona w 2016 roku i wynosiła ½ odsetek 
(4%). Ww projektem uchwały - na czas pandemii odstępuje się od naliczania opłaty prolongacyjnej. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad ww. projektem 
uchwały. Zapytała, kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 
Głosowanie: 6„za” (jednogłośnie). Opinia pozytywna. 
 
Ad. 4 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
 
Pani Barbara Grębowiec przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały, wyjaśniła, że zmniejszone 
zostają środki na promocję i kulturę i przesunięte jako dotacja w wys. 300 tys. zł dla Sandomierskiego 
Centrum Kultury. Wszystkie zaplanowane dotychczas środki w kwocie ok. 680 tys. zł zostały już 
przekazane. Dyrektor SCK przedstawił jakie środki będą potrzebne na działalność do końca roku tj. 
kwota ok. 1.200 tys. zł – przy założeniu, że realizowana jest praca postojowa. 
 
Podczas dyskusji poruszone zostały m.in. tematy: 
- kosztów utrzymania Sandomierskiego Centrum Kultury, Pani Skarbnik poinformowała, ze 
miesięczny koszt utrzymania jednostki, jeśli chodzi o zatrudnienie to 146 tys. zł, a w przypadku pracy 
postojowej to kwota 134 tys. zł. Środki, które mają zostać przekazane niniejszym projektem pozwolą 
na dwa miesiące funkcjonowania. Pani Skarbnik przypomniała także o zaplanowanych dochodach  
z Bramy Opatowskiej i Podziemnej Trasy. Radny Janusz Poński, wyraził zaniepokojenie, że cała 
kwota przekazywana jest wyłącznie ze środków przeznaczonych na promocję, a po zakończeniu 
pandemii pracownicy nie będą mieli środków do działania. Pani Skarbnik w odpowiedzi wyjaśniła, że 
byłoby nonsensem zabierać środki przeznaczone na ważne inwestycje, a pozostawiać je w promocji, 
dodała także, że nie wszystkie środki są zabierane. Podkreśliła, że ważne jest posiadanie środków na 
rachunku, gdyż nie ma sensu przenoszenie środków „na papierze” w sytuacji gdy ich brak. 
Wypłacenie dotacji, na które zawarte były umowy – kwoty ok 1 mln. zł, spowodowałoby, że w kasie 
może nie wystarczyć środków na bieżącą działalność. 
Radny Poński wyraził opinię że rezygnacja z wykonania inwestycji jest mniej problematyczna niż 
rezygnacja w wypłacenia dotacji czy zabranie pieniędzy w promocji, gdyż zaniechania w zakresie 
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promocji spowodują niepowetowane straty. Pani Skarbnik w odpowiedzi poinformowała, że na 
inwestycje jest możliwość zaciągnięcia kredytu, a na bieżącą działalność nie. 
Na posiedzenie dołączyła (on-line) Radna Renata Kraska. 
 
Przewodnicząca komisji zakończyła dyskusję i zarządziła głosowanie nad ww. projektem uchwały. 
Zapytała, kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 
Głosowanie: 6„za”, 1 „wstrzymujący się”. Opinia pozytywna. 
 
Ad. 5 Sprawy różne, wnioski komisji. 
Na posiedzenie dołączył (on-line) Radny Krzysztof Szatan. 
Radny Janusz Poński zwrócił się do Pani Skarbnik z prośbą o bieżące informacje na temat sytuacji 
finansowej miasta (w sytuacji pandemii). Pani Skarbnik poinformowała o możliwości co miesięcznego 
przekazywania informacji nt. różnicy w dochodach, do 10 każdego miesiąca. 
Radny Robert Kurosz poinformował, że istnieje możliwość zwrócenia się do Urzędu 
Marszałkowskiego o przesunięcie terminów realizacji zadań dofinansowywanych. Pani Skarbnik 
poinformowała, że stosowne pismo zostało złożone, ale nie ma jeszcze odpowiedzi. 
Radny Wojciech Czerwiec – poruszył temat możliwości wypowiedzenia przez Burmistrza umów 
podpisanych ze Stowarzyszeniami, poinformował, że grupa radnych wystosowała do Burmistrza 
pismo w tej sprawie i zapytał jaka jest propozycja rozwiązania tego problemu, dodał, że 
przedstawiciele kilku stowarzyszeń, z którymi rozmawiał chcą negocjować warunki zawartych umów. 
Pani Skarbnik poinformowała o rozmowach przeprowadzonych z przedstawicielami stowarzyszeń 
przez Panią Agatę Król (Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia) nt. ewentualnych zmian 
i odstąpienia od umowy z uwzględnieniem refundacji poniesionych dotychczas kosztów jednak 
ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. 
Radny Krzysztof Szatan zapytał o obecną sytuację przedsiębiorców wynajmujących lokale od miasta. 
Pani Skarbnik poinformowała, o Zarządzeniu Burmistrza, mówiącym, że jeśli przedsiębiorca nie 
prowadzi działalności, zawiesił ją - będzie zwolniony z czynszu do końca trwania epidemii, natomiast 
Ci przedsiębiorcy, którym obroty spadły, maja o 50% obniżony czynsz; wpływają także indywidualne 
wnioski – na chwilę obecną ok 30, dot. rozłożenia na raty czy umorzenia płatności podatku 
nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego - które są na bieżąco 
rozpatrywane. Pani Skarbnik poinformowała również, że wpływ za pierwszą ratę podatku (I kwartał) 
był większy niż w tym okresie w ubiegłym roku, natomiast w kwietniu wpłynęło o ok 80 000. zł mniej 
niż w ubiegłym roku oraz przedstawiła orientacyjnie krótkie zestawienie wpłat z kwietnia ubiegłego 
roku i bieżącego roku – podatek od nieruchomości od osób fizycznych w ubiegłym roku – było 
101 000 zł, w tym roku jest 46 000 zł, środki transportowe – było 53 000 zł, jest 28 000 zł, podatek od 
nieruchomości od osób prawnych - było 1 123 000 zł, jest 1 060 000 zł, opłata parkingowa – było 
16 400 zł, jest 1 100 zł, zajęcie pasa było 45 000 zł, jest 1 100 zł; opłata targowa 311 000 zł, jest 
189 000 zł, dzierżawa było – 38 000 zł, jest 24 000 zł; czynsze za lokale użytkowe – było 141000 zł, 
jest 46 000 zł, lokale mieszkalne – było 136 000 zł, jest 114 000 zł. 
Wniosków brak. 
 
Ad. 6. Zamknięcie obrad. 
Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji. 
 
 
 

     Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Dorota Drozdowska-Achenbach 
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 


