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        Protokół Nr 69/10/2018 

Komisja Budżetu i Finansów 

w dniu 28 maja 2018 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów. Obecni, jak w załączonej liście obecności.  

Nieobecni: Janusz Czajka, Andrzej Lebida, Wiesława Sabat. 

Ad. 1  

Pan Andrzej Gleń stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił porządek 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 2018 rok. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok (6)    

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok (7)    

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok(8)    

7.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok (9)   

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok(10)    

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok(11)    

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok(12)    

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok(13)    

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok(14)   

13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata: 2018-2031.  

14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXIV/263/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.  

15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego 

parkowania na terenie Sandomierza.  

16. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika 

usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu.  

17. Pisma skierowane do komisji, sprawy różne, wnioski. 

18. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta. 
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W związku z tym że miasto podpisało z województwem Świętokrzyskim umowy na 

dofinansowanie zadań w ramach projektu „Rewitalizacji (…)” oraz projektu na „Podniesienie 

atrakcyjności turystycznej Sandomierza - Endogeniczność”, zachodzi potrzeba wprowadzenia 

zmian w dochodach i wydatkach budżetowych w 2018 roku w działach 900, 754 i 758. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 7 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

W dziale 700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup 

gruntów przejętych pod drogi gminne. Środki pochodzą z wpływów z opłat adiacenckich. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie -  opinia pozytywna. 

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Dokonuje się przesunięcia środków w dziale 851 w związku z tym, że jeden z planowanych 

programów profilaktyki zdrowotnej nie będzie realizowany. Przesuwa się środki w kwocie 

25 000,00 zł na zakup łóżka specjalistycznego dla Sandomierskiego szpitala. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie -  opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w związku z koniecznością wykonania nieprzewidzianego 

remontu dwóch replik armat napoleońskich oraz dachu na stadionie miejskim zachodzi 

potrzeba zwiększenia wydatków w dziale 926 o kwotę 30 000,00 zł. Środki pochodzą  

z nadwyżki w zadaniu „Budowa ul. Czereśniowej”. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 7 „za”, 0„przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

W dziale 900 rozdz. 90095 paragraf 0740 zwiększa się plan dochodów o kwotę 259 206,00 zł 

z dywidendy spółki PGKiM. Środki te przenosi się do działu 600 z przeznaczeniem na 

rozliczenie rekompensaty za świadczenie dodatkowych usług operatora transportu 

publicznego – PGKiM. 

Radni nie wnieśli uwag. 
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Radni poprosili o złożenie dokładnych informacji o sposobie wyliczenia rekompensaty za 

świadczenie usług transportu zbiorowego w 2017 roku. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie -  opinia pozytywna. 

 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Pani Skarbnik w uzasadnieniu do projektu uchwały powiedziała między innymi, że konieczny 

jest zakup samochodu służbowego na potrzeby pracujących w mieście grup interwencyjnych. 

Kwotę 50 000,00 zł przenosi się z oszczędności z zimowego utrzymania dróg. 

 Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie -  opinia pozytywna. 

 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie. 

W związku z rozpoczęciem działalności placówki wsparcia dziennego „Przystanek Błonie”  

istnieje potrzeba zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów działalności tej placówki.  

W związku z tym wprowadza się do budżetu miasta wolne środki z tytułu nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym pochodzące z wyemitowanych papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł. 

Dodatkowych informacji udzieliła Pani Agnieszka Krasoń – kierownik Świetlicy 

Środowiskowej w Sandomierzu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie -  opinia pozytywna. 

 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Uzasadnienie: 

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego wprowadza się do budżetu miasta dotację 

celową w wysokości 713 770,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

wychowania przedszkolnego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie -  opinia pozytywna. 

 

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Uzasadnienie: 

Projekt uchwały reguluje przepływ środków w wysokości 1 796,77 zł w związku z realizacją 

projektu „Razem” wspólnie finansowanego z budżetu Państwa i środkami europejskimi. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie -  opinia pozytywna. 
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Ad. 12 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

Uzasadnienie: 

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie „mieszkania chronionego” 

przenosi się środki w wysokości 5 000,00 zł na ten cel z niezrealizowanego „Programu 

polityki zdrowotnej badań przesiewowych… „ 

Radni zwrócili się do Pana Jacka Kuligi – Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego  

– o przedstawienie szczegółowego kosztorysu planowanego remontu. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie -  opinia pozytywna. 

 

Ad. 13 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata  2018-2031.  

Pani Barbara Grębowiec udzieliła wyjaśnień w związku z wprowadzonymi zmianami  

w budżecie miasta na 2018 rok. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 6 „za”, 1„przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 14 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany  Uchwały Nr XXIV/263/2012 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały.  

Roczna stawka opłaty za 1m2  powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut 

poziomy umieszczanego urządzenia wynosiła 100 zł. Dokonuje się zróżnicowania tej stawki 

na dwa rodzaje urządzeń: 

- urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej ze stawką 18 zł, 

- urządzenia pozostałe z dotychczasową kwotą 100 zł. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie -  opinia pozytywna. 

 

Ad. 15 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na 

terenie Sandomierza.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Jarosław Szczerowoda – Inspektor  

w wydziale Nadzoru Komunalnego. 

W Strefie Płatnego Parkowania wykreśla się parking przy Spichlerzu. Po dyskusji przystąpiono 

do głosowania. 

Głosowano: 6 „za”, 1„przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
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Ad. 16 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz 

wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu.  

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Świętokrzyskiego 

Znak: PNK.I.4131.68.2018 z dnia 23.03.2018 r. dokonano poprawek w Regulaminie, między 

innymi w zapisach § 2 ust. 17-19 gdzie dotychczasowe regulacje powtarzają zapisy ustawy co 

jest niezgodne z prawem. 

Radni nie wnieśli uwag. 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie -  opinia pozytywna. 

 

Ad. 17 

Przewodniczący obrad poprosił Radnych o zapoznanie się z treścią pism skierowanych do 

Komisji i złożenie uwag na następnym posiedzeniu. 

 

Ad. 18 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji 

 

 

Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


