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Protokół z posiedzenia Komisji 
Komisji Bud Ŝetu i Finansów Nr 15/15/2007 

                                               w dniu 19 listopada 2007 rok 
 
  
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów. Obecni - jak załączona lista obecności (Załącznik Nr 1 do 
Protokołu). 
 
 
Ad. 1  
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów otworzył 
posiedzenie oraz na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
 
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Opiniowanie projektów uchwał:  
a) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy   
    Miejskiej Sandomierz”, 
b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2008 r., 
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  
      od 01.01.2008r., 
d) w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2007 rok, 
e) w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2007 rok, 
f) w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2007 rok, 
g) w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2007 rok, 
h)  w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej, 
i)zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaŜy lokali mieszkalnych  
   w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz wyraŜenia zgody na  
    udzielenie bonifikaty, 
j)  zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie    
     pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania   
     na terenie Sandomierza, 
k)  w sprawie  opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych  przez  
    Miasto Sandomierz, 
l) w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za  
    pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych  
    jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza  dodatków do  
    wynagrodzenia oraz nagród, 
m) w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego  
      wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli,  
      którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo –  
      wychowawczych  prowadzonych przez  Miasto Sandomierz, 
n) w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii    
   zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalenia tabel miesięcznych stawek   
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   wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych  
    w jednostkach  organizacyjnych Miasta Sandomierza. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 
a) 

Pani Iwona Głowacka - Dzieciuch – Podinspektor w Wydziale Spraw 
Obywatelskich przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz”. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie – 5  głosów  „za”, 0  głosów „wstrzymujący się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. 
 
b) 

Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2008 r., wraz z uzasadnieniem  
i wysłuchaniu wyjaśnień Pani Moniki Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat  
zaopiniowała pozytywnie – 4  głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. 
 
c) 

Pani Monika Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat przedstawiła 
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych od 01.01.2008r. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
 
d) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie  miasta na 2007 r. 
przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Agata Król  - p.o Dyrektora Zespołu 
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sandomierzu. 
Zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały dot.: 
- zwiększenia dochodów  w budŜecie miasta: Dz. 801 i Dz. 854 o kwotę 40.150,00 zł 
- zwiększenia wydatków w budŜecie: Dz. 801 i Dz. 854 o kwotę 40.150,00 zł. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 5  głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”. 
 
e) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie  miasta na 2007 r. 
przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Agata Król  - p.o Dyrektora Zespołu 
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sandomierzu. 
Zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały dot.: 
- zwiększenia wydatków w  budŜecie miasta: w Dz. 854 rozdz. 85415 §  3240 o kwotę 
24.265,00 zł. 
- zmniejszenia wydatków w budŜecie miasta: Dz. 801 rozdz. 80104  § 4270 o kwotę  
24. 256,00 zł. 
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Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 5  głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”. 
 
f) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie  miasta na 2007 r. 
przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Tamara Socha  - Skarbnik Miasta Sandomierza. 
Pani Skarbnik poinformowała członków Komisji, Ŝe kwota 46.000,00 zł zostanie 
przekazana Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Sandomierzu jako dotacja na dofinansowanie zakupu sondy transrektalnej  
z przystawką do pobierania materiału histo-patologicznego z gruczołu krokowego. 
Zmiany w budŜecie miasta na 2007 r. zawarte w przedmiotowym projekcie uchwały, 
będą polegały na: 
zwiększeniu dochodów w budŜecie miasta: 
Dz. 851 Rozdz. 85195 § 6220 o kwotę 46.000,00 zł 
Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje celowe z budŜetu na 
sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.  
zmniejszeniu wydatków w budŜecie miasta: 
Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 46.000,00 zł  
Dz. RóŜne rozliczenia Rozdz. Rezerwy ogólne i celowe § rezerwy. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przedłoŜenie rozliczenia rezerwy budŜetowej na 2007 rok wraz  
z  informacją  na co została przeznaczona. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie – 5  głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 

 
g) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie  miasta na 2007 r. 
przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Agata Król  - p.o Dyrektora Zespołu 
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sandomierzu. 
Zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały dot.: 

• § 1 zwiększenia wydatków w  budŜecie miasta w: 
- Dz. 854      rozdz.    85415  § 4010  o kwotę       15.188,00 zł 
- Dz. 854      rozdz.    85415  § 4110  o kwotę         2.505,00 zł 
- Dz. 854      rozdz.    85415  § 4120  o kwotę            381,00 zł 
- Dz. 854      rozdz.    85415  § 4210  o kwotę         8.073,00 zł 
- Dz. 854      rozdz.    85415  § 4300  o kwotę       19.324,00 zł 
 

• § 2 zmniejszenia wydatków w budŜecie miasta w: 
- Dz. 801      rozdz.    80101  § 4270  o kwotę         1.071,00 zł 
- Dz. 854      rozdz.    85401  § 4260  o kwotę       44.400.00 zł 
    

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 5  głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”. 
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h)  
Projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej  

w Sandomierzu przy ulicy Portowej, przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Zofia 
Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
 

Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały 
jednogłośnie pozytywnie – 5  głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 

 
i) 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad  sprzedaŜy lokali 
mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz 
wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani 
Zofia Malec - Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o zwiększenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokalu mieszkalnego  
z 80% na 95 %. 

PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał pod 
głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
Wynik głosowania: 1 głos „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, 2 głosy „przeciwne”. 
 
j) 
 Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania  
na terenie Sandomierza, wraz z uzasadnieniem i wysłuchaniu wyjaśnień Pana Albina 
Sękula – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego zaopiniowała pozytywnie –  
5  głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
k) 

Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  
przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia 
przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał pod 
głosowanie przedmiotowy projekt uchwały (I propozycja – Załącznik Nr 1 do 
przedmiotowej uchwały). 
Wynik głosowania: 5 głosów  „za”, 0 głos „wstrzymujących się”,  
0 głosów„przeciwnych” – opinia pozytywna. 
 
l) 

Pan Władysław Teter wnioskuje o przełoŜenie opiniowania niŜej wymienionych 
projektów uchwał na następne posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów, poniewaŜ brak 
jest opinii Związków Zawodowych: 
- w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za  
    pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych  
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    jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza  dodatków do   
    wynagrodzenia oraz nagród, 
- w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru   
   zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym  
   powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo –  
   wychowawczych prowadzonych przez  Miasto Sandomierz, 
- w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii    
   zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalenia tabel miesięcznych stawek   
   wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych  
   w jednostkach  organizacyjnych Miasta Sandomierza,  

PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 1 głos „za”, 2 głosy „wstrzymujące 
się”, 2 głosy „przeciw”. 

 
Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady 
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach 
organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza  dodatków do wynagrodzenia 
oraz nagród, wraz z uzasadnieniem i wysłuchaniu wyjaśnień Pani Ewy Kondek – 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie – 4  głosy 
„za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
m) 

Projekt uchwały w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru zniŜek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze  
w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych  prowadzonych przez  
Miasto Sandomierz, przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Ewa Kondek – Naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 

Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały 
pozytywnie – 4  głosy „za”, 1 głos „przeciwny”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 
n) 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do 
ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach  organizacyjnych Miasta 
Sandomierza, przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Ewa Kondek – Naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 

Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały 
pozytywnie – 4  głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głosów „wstrzymujących się”. 

 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 
 

• Burmistrz Miasta Sandomierza odpowiada na wniosek Komisji zawarty  
w protokole nr 14/14/2007 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów  
z dnia 3 października 2007 r. w sprawie utworzenia jednego etatu 
psychologa, który obsługiwałby wszystkie sandomierskie przedszkola. 
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• Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza odpowiada na pismo Pana 
Mirosława F∗ i Pana Andrzeja L* dot. umorzenia zadłuŜenia  
w stosunku do Gminy Sandomierz z tytułu naleŜności cywilnoprawnych 
zasądzonych wyrokiem sądowym. 

 
• Burmistrz Sandomierza przekazuje: 

- obowiązujący Statut Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, 
- projekt Statutu Muzeum Okręgowego w Sandomierzu ( mający obowiązywać od 
1.01.2008 r.), 
- uwagi Burmistrza Sandomierza do projektu Statutu Muzeum Okręgowego. 
Jednocześnie Burmistrz prosi o opinie członków merytorycznych komisji Rady Miasta 
w sprawie proponowanych w statucie zmian oraz uwag. 
Komisja po zapoznaniu się z w/w dokumentami opiniuje pozytywnie: 4 głosy 
„za”(jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu) projekt Statutu Muzeum Okręgowego 
w Sandomierzu wraz z uwagami Burmistrza Sandomierza do projektu Statutu. 
 
 

• Państwo Ryszarda i Tomasz K.* zam. w Sandomierzu wnoszą o podjęcie 
uchwały dot. zwolnień z podatku od nieruchomości od pracowni twórcy. 

 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przygotowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
regulaminu ulg i zwolnień dla przedsiębiorców działających na terenie Starego 
Miasta. 

 
• Burmistrz Sandomierza  prosi o rozpatrzenie wniosku Pani Anny Ch.K.* 

dot. utworzenia w Sandomierzu niepublicznego przedszkola – wniosek 
stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu. 

Komisja opiniuje pozytywnie przedłoŜoną propozycję Pani Anny Ch.K.* pod 
warunkiem, Ŝe: 
- wnioskodawczyni pozyska budynek i będzie to dodatkowe Przedszkole 
prywatne, 
- nie będzie się to wiązało z likwidacją miejskiego przedszkola. 
 

Ad. 5 
Komisja wnioskuje o: 
PrzedłoŜenie informacji dot. liczebności dzieci w poszczególnych klasach w szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych. 

PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 4 głosy „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
 
Pani Monika Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat poinformowała członków 
Komisji o komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 
października 2007 roku w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2007 r., która wyniosła 58,29 zł za 1 dt. 

 
 

                                                 
∗ Jawność tekstu wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 
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I Wniosek Komisji 

Komisja wnioskuje o przygotowanie projektu uchwały w sprawie obniŜenia ceny 
skupu Ŝyta do celu wymiaru podatku rolnego na 2008 rok. 

Komisja proponuje, aby obniŜono cenę skupu Ŝyta do celu wymiaru podatku 
rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z kwoty 58,29 zł za 1 dt do kwoty 40 zł 
za 1 dt. 

PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 2 głosy „za”, 1  głos „wstrzymujący 
się”, 2 głosy „przeciwne”.  
 
II Wniosek Komisji 

Komisja wnioskuje o przygotowanie projektu uchwały w sprawie opłaty od 
posiadania psów. 

PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 1 głos „za”, 2  głosy „wstrzymujące 
się”, 2 głosy „przeciwne”. 
 
Ad. 6 
 
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący obrad stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
 
 
 
 
 

         Andrzej Gleń 
                                                                               Przewodniczący  
                                                                    Komisji BudŜetu i Finansów 
 
      
                                                                      
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


