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Protokół Nr 41/20/2016 

Komisji Budżetu i Finansów 

z dnia 29 grudnia 2016 roku 

posiedzenie wspólnie z Komisją Opieki Społecznej, Ochrony rodziny i Zdrowia 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń– Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni członkowie Komisji Budżetu i Finansów: Piotr Majewski, Andrzej Lebida, Marcin 

Marzec. 

Nieobecni członkowie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia: Janusz Czajka, 

Piotr Chojnacki, Tomasz Frańczak, Piotr Majewski. 

 

Ad. 1  

Pan Andrzej Gleń stwierdził, że zgodnie z listami obecności komisje posiadają wymagane 

quorum i otworzył obrady. Wyjaśnił, że w posiedzeniu uczestniczy dziewięciu radnych, wśród 

których pięciu jest członkami obu komisji. 

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 2016r. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierza na lata 2016 –  2029.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji dla 

samorządowego zakładu budżetowego. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXII/227/2016 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 2 marca 2016 r.  w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: 

Ośrodka Pomocy w Sandomierzu, Środowiskowego Domu  Samopomocy  

w Sandomierzu oraz nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowości, w której pobiera się opłatę 

miejscową.  

10. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

11. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący obrad poprosił o skreślenie z porządku obrad punktu 9. Poinformował,  

że wypowiedzą się na ten temat inne komisje. 

Poprosił o przegłosowanie tej zmiany. Zapytał, kto jest za tym wnioskiem? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęto. 

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad składa się z dziesięciu punktów. 
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Zapytał, czy są uwagi. 

Brak zgłoszeń. 

Poprosił o przyjęcie porządku obrad z przyjętą poprawką. 

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

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. 

Uzasadnienie do projektu przedstawiła Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta. 

Środki w wysokości 50 000,00 zł – decyzją radnych - nie zostały przeznaczone jak planowano 

na dofinansowanie Wydawnictwa Samorządowego, w związku z tym należy dokonać tej 

zmiany.  

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem. 

Środki w wysokości 20 000,00 zł są przeznaczone dla SCK na opłacenie składek ZUS z tytułu 

zawartych umów-zlecenia. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem. 

Środki w wysokości 600,00 zł pochodzące z darowizn przeznacza się na organizację spotkania 

wigilijnego dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

Uwag nie wniesiono. 

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

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierza na lata 2016 –  2029.  

Pani Barbara Grębowiec wyjaśniła na czym polega porządkowanie przedmiotowego projektu 

uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji dla samorządowego 

zakładu budżetowego. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Stawkę dotacji przedmiotowej ustala się jako dopłatę do utrzymania 1m2 powierzchni 

użytkowej targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXII/227/2016 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 2 marca 2016 r.  w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: 

Ośrodka Pomocy w Sandomierzu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu oraz 

nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Projekt uchwały wprowadza dodatkowe zadanie dla OPS w Sandomierzu wynikające  

z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin („Za życiem”). 

Uwag nie wniesiono. 

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

Ad. 9, 10 

Komisja nie wypracowała wniosków. 

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

 

Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 


