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Protokół Nr 35/16/2016 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

z posiedzenia w dniu 8 grudnia 2016 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczy Pani Agnieszka Frańczak  –  Szczepanek  –  Przewodnicząca 

Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Wojciech Czerwiec, Janusz Czajka, Jerzy Żyła. 

Ad. 1 

Pani Agnieszka Frańczak -Szczepanek stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Przewodnicząca przedstawiła projekt obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2017 rok: 

• Dział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej 

• Dział 801 – oświata i wychowanie 

• Dział 803 – szkolnictwo wyższe 

• Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 

• Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

• Dział 926 – kultura fizyczna. 

4.  Wnioski komisji. 

5.  Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła Panią Barbarę Grębowiec- Skarbnika Miasta - 

o zreferowanie danych w poszczególnych działach projektu budżetu. Poprosiła radnych  

o zadawanie pytań w trakcie wystąpienia. 

Pani Barbara Grębowiec przedstawiła na wstępie propozycję zmian w Załączniku Nr 12 

projektu uchwały budżetowej: 

poz. 32 – 

Zmniejszenie: Dział 92695 -  prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej 

o kwotę 50 000,00 zł 

Zwiększenie: 

Dział 75818 – rezerwy ogólne i celowe. 

Zmniejszenie: Dział  80104  rozdz.  6060 -  wydatki na zakupy inwestycyjne  

o kwotę 53 000,00 zł 

Zwiększenie: 

Dział 80101 rozdz.  4270  zakup usług remontowych 

Poprosiła radnych o przyjęcie tej poprawki. 

Po długiej dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Przewodnicząca komisji poprosiła o przegłosowanie pierwszej zmiany:   
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Zmniejszenie - Dział 92695 -  prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej 

o kwotę 50 000,00 zł i przeniesienie tej kwoty do rezerwy celowej 

Zapytała, kto jest za? 

Głosowano:  0 „za”, 4 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia negatywna. 

Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem drugiej poprawki: 

Zmniejszenie - Dział  80104  rozdz.  6060 -  wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 

53 000,00 zł Zwiększenie w Dziale 80101 rozdz.  4270  zakup usług remontowych 

Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw” , 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Pani Agnieszka Farańczak Szczepanek poinformowała, że do komisji wpłynął wniosek 

Sympatyków Sandomierskiego Chóru Katedralnego o dofinasowanie działalności w kwocie 

5 000,00 zł. Zaproponowała, aby pozyskać tą kwotę z Działu750 – Administracja. 

Zapytała radnych czy popierają ten wniosek? 

Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Komisja zapoznała się z częścią dochodową projektu budżetu w poszczególnych działach. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodnicząca komisji poprosiła o przyjęcie tej części projektu, zapytała, kto jest za? 

Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Komisja przystąpiła do omawiania części wydatkowej. 

W dyskusji zabrali głos: 

Pani Tamara Socha – Dyrektor Samorządowego Centrum Oświaty, 

Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury - powiedział, że 

Jednostka przejęła zadania: prowadzenie Dworku Koćmierzów i orkiestry dętej. Projekt 

budżetu jest nieco mniejszy niż w roku ubiegłym. Zasygnalizował, że pod koniec roku z 

pewnością będzie potrzeba dofinasowania działalności. Przedstawił informację o dochodach 

miasta z użytkowania Bramy Opatowskiej. 

Pani Barbara Rożek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - omówiła potrzeby finansowe 

jednostki związane z przejęciem pomieszczeń po drukarni, wypłatą świadczeń, jubileuszem 

110 lat istnienia. Poinformowała o planowanym rozwoju biblioteki (audiobooki i inne). 

Pan Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji. 

Pan Sebastian Wieczorek – Prezes SKS „Wisła  Sandomierz”. 

Radni zwrócili uwagę, że projekt budżetu nie uwzględniona środków na nadbudowę 

Biblioteki oraz przebudowę Przedszkola Nr 3. 

Komisja wysłuchała wystąpienia Pana Karola Burego – Prezesa LKS Sandomierz, który 

szeroko omówił działalność klubu oraz poprosił o uwzględnienie w budżecie wydatków na 

promocję Sandomierza poprzez angażowanie Chorągwi Sandomierskiej. 

Przewodnicząca obrad zapytała, czy są wnioski do projektu budżetu po stronie wydatkowej? 

Uwag nie wniesiono. 

Zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej części projektu budżetu z przyjętymi 

wcześniej poprawkami? 

Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
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Przewodnicząca obrad poinformowała, że przyjęte wnioski do projektu budżetu przedstawi 

Komisji Budżetu i Finansów. 

Podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i sprawne przeprowadzenie analizy 

projektu budżetu na 2017 rok. 

Ad. 4 

Przewodnicząca obrad odczytała pismo Szkoły Podstawowej Nr 4 dotyczące planu 

wprowadzenia nauczania drugiego języka nowożytnego. 

Ad. 5 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła 

posiedzenie komisji. 

 

    Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Przewodnicząca Komisji 

 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


