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                                            Protokół nr 2/2/2007 
                      z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 
                                     w dniu 12 stycznia 2007 roku 
           
          
           
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów. 
Obecni, jak załączona lista obecności (załącznik nr 1). 
 
 
Ad. 1 
         Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów stwierdził na podstawie listy 
obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
 
Ad. 2 
Przyjęty przez aklamację porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2.  Przyjęcie porządku obrad. 
3.  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Sandomierza, 
b)opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto   
   Sandomierz, 
c)przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami   
   pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku   
   publicznego w roku 2007,    
d)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, 
e)określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej, 
f)określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej  
  od środków transportowych i ich części a takŜe akcesoriów do środków   
  transportowych oraz sposobu poboru tej opłaty. 
4. Propozycje do planu pracy Komisji na 2007 rok. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących, wnioski Komisji. 
6. Zamknięcie obrad. 
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Ad.3 
a) 

Członkowie Komisji przeanalizowali treść projektu uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Sandomierza. 
 Po dyskusji Komisja zaopiniowała negatywnie przedmiotowy projekt 
uchwały ( 1 głos „za”, 6 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”). 
 
 
b) 

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. 
Pani Naczelnik oświadczyła, Ŝe w przedstawionym projekcie uchwały 
proponuje się wzrost opłat ponoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających 
do przedszkoli. W związku z rosnącymi kosztami utrzymania przedszkoli 
samorządowych, wynoszącymi miesięcznie 515 zł. na jedno dziecko, proponuje 
się miesięczną opłatę za dziecko mieszkające na terenie Sandomierza  
w wysokości 115 zł. i opłatę za dziecko spoza Sandomierza w wysokości 400 zł. 

 
Komisja wnioskuje o utrzymanie opłat za świadczenia przedszkoli 

samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz na poziomie  
2006 roku. 
Poddany pod głosowanie powyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie –  
7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”). 
Komisja zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały negatywnie. 
 
c) 

Komisja po rozpatrzeniu treści uchwały wraz z uzasadnieniem – 
zaopiniowała pozytywnie: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się” – projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku 
2007. 
Opinia pozytywna. 
 
 
d) 
 Projekt 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 
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przedstawiła Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury  
i Sportu. 
Pani Naczelnik poinformowała członków Komisji, Ŝe w przedstawionym 
projekcie uchwały proponuje się wzrost dodatków funkcyjnych z tytułu 
wychowawstwa klasy w gimnazjum i w szkole podstawowej do 80 zł.,  
a w grupach przedszkolnych do 70 zł. W poprzednim regulaminie stawka  
za wychowawstwo nie była zróŜnicowana i wynosiła 70 zł. Dodatki funkcyjne  
i motywacyjne, określone w projekcie procentowo, będą wzrastać 
proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
określanego stosownym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. 
 
Pan Robert Sobieraj poprosił Panią Naczelnik Ewę Kondek o przedstawienie 
propozycji Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sandomierzu. 
 
Pani Naczelnik Ewa Kondek poinformowała członków Komisji, Ŝe Związek 
Nauczycielstwa Polskiego zapoznał się z w/w projektem uchwały  
i w Załączniku Nr 2 zaproponował następujące zmiany: 
- w § 1 – zwiększenie stawek w tabeli stawek dodatków funkcyjnych: 

Miesięcznie w % 
wynagrodzenia zasadniczego Lp. Stanowiska kierownicze 

od do 

Przedszkola 

a) dyrektor przedszkola       
    czynnego do 5 godzin      
    dziennie 

 

 

             20 % 

 

 

               30 % 

b) dyrektor przedszkola czynnego   
    ponad 5 godzin dziennie 

             25 %                40 % 

1. 

c) wicedyrektor              20 %                30% 

Szkoły Podstawowe i Gimnazja 

dyrektor szkoły: 

a) do 8         oddziałów 

             20%                 40% 

   9 – 12       oddziałów              25%                 45% 

  13 i więcej oddziałów              35%                 55% 

b) wicedyrektor szkoły              30%                 40% 

2. 

c) kierownik świetlicy              15%                 25% 

 
- w § 4 punkt b  - dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy z 80 zł. 
miesięcznie podnieść na 90 zł. miesięcznie. 
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Pan Robert Sobieraj wnioskował o przyjęcie propozycji Związku, tak jak to 
zrobiła Komisja Nauki, Oświaty Kultury i Sportu. 
W/w wniosek nie został poddany pod głosowanie.  
 
Pan Władysław Teter zaproponował przedyskutować przedmiotowy projekt 
uchwały wspólnie z Komisją Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Wniosek 
O przełoŜenie opiniowania przedmiotowego projektu uchwały na następne 
posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany – 6 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się”. 
 
 
e) 

Pan Jarosław Szczerowoda – Inspektor w Wydziale Nadzoru 
Komunalnego przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej. 
 
Pan Marek Harańczyk zaproponował odłoŜyć opiniowanie w/w projektu 
uchwały. Radny uwaŜa, Ŝe naleŜy zaczekać na opinie komisji merytorycznej. 
 
Wniosek 
O odłoŜenie opiniowania przedmiotowej uchwały na następne posiedzenie 
Komisji BudŜetu i Finansów. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie – 7 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”). 
 
 
f)  

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych 
dziennych stawek opłaty targowej od środków transportowych i ich części  
a takŜe akcesoriów do środków transportowych oraz sposobu poboru tej 
opłaty przedstawił Pan Jarosław Szczerowoda – Inspektor w Wydziale Nadzoru 
Komunalnego. 
 
Wniosek 
O przełoŜenie opiniowania w/w projektu uchwały na następne posiedzenie 
Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
Ad. 4 
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
przedstawił projekt Planu pracy Komisji na 2007 rok. Plan Pracy Komisji został 
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przyjęty jednogłośnie – 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”). 
  
Ad. 5 
Komisja zapoznała się z pismami, w których:  
- Zarząd Sandomierskiego Klubu Sportowego „Wisła” zwraca się z prośbą  
o zwiększenie planowanego budŜetu obu klubów (200. 000,00 zł.) o kwotę 
minimum 60.000,00 zł. W przypadku utrzymania dotychczasowej proponowanej 
kwoty, Zarząd klubu uzna swą misję za zakończoną. 
 
- Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Sandomierzu 
wnioskuje o zaplanowanie środków na waloryzację i podwyŜkę wynagrodzeń 
pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych. 
 
Komisja BudŜetu i Finansów ustaliła, Ŝe rozpatrzy w/w pisma po zapoznaniu  
się z opiniami komisji merytorycznych. 
 
Wniosek 
O zakupienie na wyposaŜenie Rady Miasta profesjonalnego sprzętu 
nagrywającego do obsługi posiedzeń rady i komisji. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie  – 7 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”). 
 
Ad. 6 
      Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad  
i zamknął posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
                                                              
 
                                                                 Andrzej Gleń 
                                                        Przewodniczący Komisji  
                                                           BudŜetu i Finansów                
                                                                               
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
 
 


