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Protokół z posiedzenia Komisji 
Komisji Bud Ŝetu i Finansów Nr 11/11/2007 

w dniu 2 lipca 2007 rok, godz. 14,00 - Ratusz 
 
  
 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 

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad punkt  - 
opiniowanie projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli  
samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz – dwie wersje. 
Wynik głosowania: 3 głosy „za”, 2 głosy „przeciwne”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
 
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 zmian w budŜecie miasta na 2007 rok, 
b) w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania  
    stypendiów sportowych, 
c) w sprawie przyznawania nagród i wyróŜnień miasta Sandomierza  
     za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie   
     międzynarodowym i krajowym, 
d) w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  
       o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie    
       Sandomierza, 
e) uchwała zmieniająca uchwałę  w sprawie wprowadzenia oraz określenia    
    opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych        
    w strefach płatnego parkowania na terenie  Sandomierza, 
f) w sprawie określenia tygodniowego wymiaru pensum dla nauczycieli    
    realizujących, w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla    
    stanowisk o róŜnym tygodniowym , obowiązkowym wymiarze godzin,    
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    zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie    
    Miasta  Sandomierza.  
4.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia     
     przedszkoli  samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz –    
    dwie wersje.  
5.Informacja o stanie wykonania dochodów budŜetowych Miasta   
   Sandomierza za I kwartał 2007 rok. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 

  7. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
  8. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad.3 
a) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2007 rok 
przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Edward Walas – Skarbnik Miasta 
Sandomierza. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał 
pod głosowanie następujące paragrafy zawarte w omawianym projekcie 
uchwały: 
 „§ 1, który brzmi „Zmniejsza się wydatki w budŜecie miasta”: 
„Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 70.000,00 zł” 
W /w pozycja została przegłosowana: 3 głosy „za, 2 głosy „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. 
„Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 50.000,00 zł” 
W /w pozycja została przegłosowana: 3 głosy „za, 0 głosów „przeciw”,  
2 głosy „wstrzymujące się”. 
 
§ 2 , który brzmi zwiększa się wydatki w budŜecie miasta: 
Dz. 700 rozdz. 70095 § 4600 o kwotę 70.000,00 zł 
W /w pozycja został przegłosowana: 3 głosy „za, 2 głosy „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4010 o kwotę 40.000,00 zł 
W/w pozycja została przegłosowana: 4 głosy „za, 0 głosów „przeciw”,  
1 głosy „wstrzymujący się”. 
 
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4110 o kwotę 9.000,00 zł 
W /w pozycja została przegłosowana: 3 głosy „za, 0 głosów „przeciw”,  
2 głosy „wstrzymujące się”. 
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Dz. 900 rozdz. 90095 § 4120 o kwotę 1.000,00 zł 
W /w pozycja została przegłosowana: 3 głosy „za, 0 głosów „przeciw”,  
2 głosy „wstrzymujące się”. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały. 
Wynik głosowania: 3 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 2 głosy 
„przeciwne”  - opinia pozytywna. 
 
b) 

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, 
wstrzymania i cofania stypendiów sportowych przedstawiła i wyjaśnień 
udzieliła Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury  
i Sportu. 
Pani Naczelnik zapoznała członków Komisji z autopoprawką Burmistrza 
do przedstawionego projektu uchwały w § 5 wyrazy „w wysokości  
do 200,00 zł” zastąpić wyrazami „w wysokości od 100,00 zł do 500,00 zł”. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o uwzględnienie następujących zmian  
w przedstawionym projekcie uchwały: 
- w tytule uchwały, który brzmi „ w sprawie zasad i trybu przyznawania, 
wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych” dopisać oraz 
finansowanie sportu kwalifikowanego, 
- w § 9 który brzmi „ Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny  
do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem 
wydanym przez lekarza mającego uprawnienia do badania sportowców, 
stypendium sportowe moŜe być wypłacane przez okres tej niezdolności, 
jednak nie dłuŜej niŜ przez jeden miesiąc” - wyrazy „jeden miesiąc” 
zastąpić wyrazami „ trzy miesiące”. 
 
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały z uwzględnieniem 
autopoprawki Burmistrza oraz z poprawkami Komisji. 
Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych” - opinia pozytywna. 
 
c) 

Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, 
przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyznawania 
nagród i wyróŜnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich 
wyników sportowych w współzawodnictwie międzynarodowym  
i krajowym. 
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 Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został 
zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
d) 

Pan Marek Rutkowski – Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury  
i Sportu przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza. 
 
 Po dyskusji Komisja BudŜetu i Finansów zaopiniowała jednogłośnie 
pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. 
 
e) 

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 – Naczelnika Wydziału 
Nadzoru Komunalnego – zaopiniowała pozytywnie – 4 głosy „za”, 1 głos 
„wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
f) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie określenia 
tygodniowego wymiaru pensum dla nauczycieli realizujących,  
w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk  
o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie   
miasta Sandomierza. 
 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały jednogłośnie pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
Ad. 4 
 Pani Ewa Kondek przedstawiła dwie wersje projektu uchwały  
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych 
prowadzonych przez Miasto Sandomierz. 
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Pan Andrzej Gleń poddał pod głosowanie dwie wersje projektu uchwały  
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych 
przez Miasto Sandomierz. 
 
 
I Wersja  – załącznik Nr 2 do Protokołu 
§ 2 brzmi: 
 
 1. Opłata miesięczna za korzystanie ze świadczeń przedszkoli      
        samorządowych  dzieci rodziców naleŜących do wspólnoty    
        samorządowej Miasta Sandomierza uzaleŜniona jest od   miesięcznego     
        dochodu   netto   na   osobę   w  rodzinie,  zgodnie  z  tabelą  udziału  
        procentowego rodziców w kosztach utrzymania  dziecka   
        w  przedszkolu,  zamieszczoną w załączniku nr 1 do niniejszej   
        uchwały. 

2. Gmina Sandomierz za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
przez dzieci zamieszkałe na terenie wspólnoty samorządowej Miasta 
Sandomierza, dofinansuje kwotą zawartą w tabeli w załączniku  
nr 1 do niniejszej uchwały. 

3.  Rodzice dzieci spoza wspólnoty samorządowej Miasta Sandomierza   
     ponoszą  odpłatność  w wysokości podanej w § 1 ust. 1,   
    a w przypadku  zawarcia  porozumienia  przez  organ prowadzący    
    przedszkola  samorządowe  z gminą,  która jest miejscem    
    zamieszkania   rodziców dzieci, opłatę  ponosi  dana  gmina. 

 
Wynik głosowania: 1 głos „za”, 4 głosy „przeciw”, 0 głosów 
wstrzymujących się”. 
 
II Wersja – załącznik Nr 3 do Protokołu 
§ 2 brzmi: 

 
1. Gmina Sandomierz za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

przez dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Sandomierza dofinansuje 
kwotę 460 zł. ( słownie zł.: czterysta sześćdziesiąt )  za jedno dziecko 
miesięcznie. 

2. Rodzice dzieci spoza wspólnoty samorządowej Miasta Sandomierza 
ponoszą odpłatność w wysokości podanej w § 1 ust. 1,  a w przypadku 
zawarcia porozumienia przez organ prowadzący przedszkola 
samorządowe z gminą,  która jest miejscem zamieszkania rodziców 
dzieci,  opłatę ponosi dana gmina. 

 
Wynik głosowania: 5 głos „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 
wstrzymujących się”. 
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Ad. 5 
 Komisja rozpatrzyła Sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta  
za I półrocze 2007 roku w wersji doręczonej Członkom Komisji – 
załącznik Nr 4 do Protokołu. 
Szczegółowych informacji udzielił Pan Edward Walas – Skarbnik miasta 
(informacja dot. między innymi: analizy danych dot. wykonania budŜetu, 
zadłuŜenia i ew. zagroŜeń). 
 Po dyskusji Członkowie Komisji stwierdzili, iŜ nie mają uwag do 
wykonania budŜetu za I półrocze 2007 roku i przyjęli przedmiotowe 
Sprawozdanie. 
 
Ad. 6,7 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych Województwa 
Świętokrzyskiego informuję, Ŝe we wszystkich miastach  
i powiatach województwa w tym w mieście i powiecie 
sandomierskim, funkcjonują Zarządy Powiatowe Forum Związków 
Zawodowych. 

 
• Burmistrz Sandomierza – Jerzy Borowski przekazuje kserokopie 

materiałów informacyjnych dotyczących nowego powołanego  
w Sandomierzu stowarzyszenia pod nazwą Towarzystwo Sportowe 
„HUTNIK”. Jednocześnie prosi o przekazanie tych materiałów do 
zaopiniowania przez merytorycznie zainteresowane Komisje Rady 
Miasta Sandomierza. 

 
• Regionalna Izba Obrachunkowa Kielce ul. Targowa 18 przekazuje 

Uchwałę Nr 35/2007 z dnia 20 czerwca 2007 roku Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach – postanawia,  
Ŝe Uchwała Nr VIII/69/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 
maja 2007 r, w sprawie zabezpieczenia środków finansowych  
na pokrycie części wkładu niezbędnego do realizacji projektu  
pn. „Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury 
sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu – etap I” – 
ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego została 
podjęta bez naruszenia prawa i wszczęte postępowanie umorzyć.  
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Ad. 8 
 
 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 
 


