Protokół Nr 9/6/2015
Komisji Budżetu i Finansów
6 maja 2015 roku
Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
Obecni, jak w załączonej liście obecności.
Nieobecni:
Radny Marcin Marzec,
Radny Janusz Czajka.
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. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji:
a). pismo radnych: Andrzeja Bolewskiego, Andrzeja Judy, Piotra Chojnackiego
w sprawie remontu infrastruktury drogowej w prawobrzeżnym Sandomierzu,
b). pismo Spółdzielni Socjalnej „Dziecięcy Świat” – prośba o zwiększenie dotacji
celowej na koszty opieki nad dzieckiem,
c). pismo Radnego Andrzeja Bolewskiego w sprawie konieczności aktualizacji Strategii
rozwoju Miasta Sandomierza,
d). pismo MUKS „Wisła Junior” – utworzenie klas sportowych,
e). pismo Radnego Andrzeja Bolewskiego – projekt uchwały w sprawie opłaty od
posiadania psów na 2015 r.,
f). pismo firmy „Bazarex” dotyczące wykupu działki przy ul. T. Króla 8a,
g). pismo Radnego Andrzeja Bolewskiego – projekt uchwały w sprawie utworzenia
zakładu budżetowego pod nazwą Środowiskowy Dom Kultury,
h. inicjatywa uchwałodawcza radnych: Roberta Kurosza, Wiesławy Sabat, Piotra
Chojnackiego dotycząca zmian w cenniku przewozu osób środkami komunikacji
miejskiej,
i). Radni Jacek Dybus i Andrzej Bolewski - pismo dotyczące przejęcia terenów
i nieruchomości od spółek PKP,
j). Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa (znak: PS/1935/2015) pismo w sprawie
przejęcia na stan Gminy Sandomierz dróg będących w użytkowaniu wieczystym
spółdzielni,
k). przyjęcie uchwał RIO w Kielcach Nr 18/2015 i 19/2015 z dnia 23.02.2015 r.
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4. Omówienie układu wykonawczego wydatków Urzędu Miejskiego w Sandomierzu na
podstawie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 r.
5. Przyjęcie sprawozdań:
• Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok,
• Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok,
• Uchwała Nr 47/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii
o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2014 rok wraz
z informacją o stanie mienia i objaśnieniami,
• Sprawozdanie z realizacji w 2014 r. Programu współpracy Miasta Sandomierza
z organizacjami pozarządowymi (…),
• Informacja o udzieleniu ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny,
• Sprawozdanie z działalności inkasenta placu targowego przy ul. Przemysłowej
w Sandomierzu za 2014 rok,
• Sprawozdanie z działalności Fundacji Sandomierskiej w 2014 roku,
• Informacja z działalności PEC – Sandomierz za okres 2014 r.,
• Sprawozdanie z działalności PGKiM w Sandomierzu Spółka z o.o.
6. Sprawy różne, wnioski Komisji.
7. Zamknięcie obrad.
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie.
Ad. 3
Komisja zapoznała się z treścią pisma radnych: Andrzeja Bolewskiego, Andrzeja Judy, Piotra
Chojnackiego w sprawie wykonanego remontu infrastruktury drogowej w prawobrzeżnym
Sandomierzu oraz odpowiedzią Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego.
Komisja sprecyzowała stanowisko - remonty w zakresie wykonania zjazdów do posesji przy
ul. Sieleckiej powinny znaleźć się w budżecie miasta na 2016 rok.
Przewodniczący Komisji przedstawił prośbę Spółdzielni Socjalnej „Dziecięcy Świat” (Żłobek
w Mściowie gm. Dwikozy) o zwiększenie dotacji celowej na koszty opieki nad dzieckiem.
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek poinformowała, że Komisja Nauki, Oświaty, Kultury
i Sportu omawiała temat. W związku z tym, że są to sprawy finansowe prosi komisję
merytoryczną, czyli Budżetu i Finansów o stanowisko.
W dyskusji radni zawnioskowali:
Radny Andrzej Anwajler przedstawił wniosek o zwiększenie kwoty dotacji celowej dla
żłobka w Mściowie na 200 zł.
Radna Mariola Stępień zawnioskowała o pozostawienie dotacji bez zmian.
Przewodniczący Komisji poprosił, aby decyzję w tej sprawie podjął Burmistrz.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek Radnego Andrzeja Anwajlera.
Zapytał, kto jest za”
Głosowano: 5 „za”, 2 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” – wniosek przyjęty.
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Komisja przyjęła do wiadomości pismo Radnego Andrzeja Bolewskiego w sprawie
konieczności aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza.
Radny Piotr Chojnacki poinformował, że w dniu dzisiejszym w Ratuszu odbędzie się
spotkanie w sprawie aktualizacji strategii.
Komisja przyjęła do wiadomości informację o planowanym utworzeniu klas sportowych
w Szkole Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 r.
opracowanym przez Radnego Andrzeja Bolewskiego.
W dyskusji omówiono tematy:
- Pani Wiesława Sabat - Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług –
poinformowała, że Komisja przez aklamację pozytywnie wypowiedziała się o przedmiotowej
inicjatywie. Komisja wzięła pod uwagę narastający w mieście problem bezpańskich psów,
możliwość zrealizowania z tych pieniędzy np. zakupu koszy, sprzętu do sprzątania
nieczystości, wykonanie znakowanie zwierząt.
- realizacji postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście.
Radny Zbigniew Rusak zasygnalizował potrzebę przeprowadzenia akcji edukacyjnej
mieszkańców i umieszczenie w miejscach publicznych treści tego regulaminu. Radny
stwierdził, że Regulamin jest przepisem „martwym”.
Pan Jacek Dybus zapytał czy radni są za pozytywnym zaopiniowaniem inicjatywy dotyczącej
wprowadzenia w Sandomierzu podatku od posiadania psa?
Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się - wniosek przyjęty.
(jeden z członków komisji był nieobecny podczas głosowania)
Przewodniczący Komisji zapoznał obecnych z wnioskiem Firmy PW „Bazarex” dotyczące
wykupu dzierżawionej działki przy ul. T. Króla 8a.
Pani Wiesława Sabat powiedziała między innymi, że Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu
i Usług analizowała wnioski w tej sprawie i będzie je rozpatrywać po „zakończeniu umowy
dzierżawy”.
Przewodniczący obrad sprecyzował wniosek: wstrzymanie sprzedaży dzierżawionych
gruntów do czasu wygaśnięcia zawartych umów dzierżawy. Zapytał, kto jest za takim
wnioskiem?
Głosowano: 9 „za”, 1 „przeciw” , 0 „wstrzymujących się” – wniosek przyjęty.
Komisja przyjęła do wiadomości pismo Radnego Andrzeja Bolewskiego – projekt uchwały
w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Środowiskowy Dom Kultury.
Pan Jacek Dybus przedstawił radnym kopie dokumentów: inicjatywa uchwałodawcza
radnych Roberta Kurosza, Wiesławy Sabat, Piotra Chojnackiego dotycząca zmian w cenniku
przewozu osób środkami komunikacji miejskiej.
Radni wysłuchali opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, która wniosła
o wprowadzenie następujących zmian w obowiązującej uchwale:
1. Opłata bagażowa za przewóz roweru i bagażu ręcznego przekraczającego wymiary
60x40x20 cm oraz za przewóz zwierząt (z wyjątkiem zwierząt trzymanych na ręce, psów
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przewodników towarzyszących osobom niewidomym) wynosi równowartość
odpowiadającą opłacie za bilet jednorazowy normalny.
2. Nie podlega opłacie przewóz wózków z dziećmi do lat 4, wózków inwalidzkich oraz
instrumentów muzycznych.
3. Opłata za przejazd bez ważnego biletu wynosi 110,00 zł.
Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za przyjęciem przedstawionych powyżej zamian
w opłatach za przewóz osób?
Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek przyjęty.
Komisja przyjęła do wiadomości pismo radnych: Jacka Dybusa i Andrzeja Bolewskiego
dotyczące przejęcia terenów i nieruchomości od spółek PKP.
Komisja zapoznała się z propozycją Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (znak:
PS/1935/2015) dotyczącą przejęcia na stan Gminy Sandomierz dróg będących
w użytkowaniu wieczystym spółdzielni.
Komisja jednomyślnie stwierdziła, że należy dokonać oceny kosztów przejęcia dróg i ich
utrzymania.
Komisja przyjęła treść uchwał RIO w Kielcach Nr 18/2015 i 19/2015 z dnia 23.02.2015r.
Ad. 4
Omówienie układu wykonawczego wydatków Urzędu Miejskiego w Sandomierzu na
podstawie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 r.
Komisja przeanalizowała dane przedstawione w załączniku do pisma znak:
SK.0006.4.2015.CG z dnia 18.03.2015 r.
W wyniku dyskusji radni jednomyślnie uznali za konieczne przedstawienie dokładnego
harmonogramu rzeczowego działu 600 rozdz. 60016 § 4270 i § 4300.
Radny Andrzej Gleń zapytał, czy uwzględniono prace likwidujące zastoisko wody u zbiegu ulic
Retmańskiej i Kryształowej?
Pan Grzegorz Cież wyjaśnił, że jeśli awaria znajduje się w pasie drogi miejskiej będzie
usunięta. Pokreślił, że nie jest możliwe wykonanie remontów na drogach krajowych czy
powiatowych.
W związku z wieloma pytaniami na temat realizacji ustaleń z dokonanych w marcu br. wizji
lokalnych stanu infrastruktury miejskiej, radni poprosili Pana Grzegorza Cieża – Naczelnika
Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego o przygotowanie wykazu planowanych prac
remontowych.
Ad. 5
Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok.
Radni przyjęli bez uwag powyższe sprawozdanie.
Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (trzech radnych było nieobecnych
podczas głosowania).
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Przewodniczący komisji zapoznał radnych z treścią Uchwały Nr 47/2015 z dnia 27 kwietnia
2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za
2014 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
Przewodniczący Komisji poprosił radnych o zapoznanie się z treścią sprawozdań i wniesienie
uwag na następnym posiedzeniu Komisji.
• Sprawozdanie z wykonani budżetu miasta za 2014 rok.
• Sprawozdanie z realizacji w 2014 r. Programu współpracy Miasta Sandomierza
z organizacjami pozarządowymi (…),
• Informacja o udzieleniu ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny,
• Sprawozdanie z działalności inkasenta placu targowego przy ul. Przemysłowej
w Sandomierzu za 2014 rok,
• Sprawozdanie z działalności Fundacji Sandomierskiej w 2014 roku,
• Informacja z działalności PEC – Sandomierz za okres 2014 r.,
• Sprawozdanie z działalności PGKiM w Sandomierzu Spółka z o.o.
Ad. 6,7
Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji
Budżetu i Finansów.
Jacek Dybus
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Protokołowała: Renata Tkacz
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