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Protokół  
z posiedzenia Komisji Wspólnej 

Komisji Bud Ŝetu i Finansów Nr 7/7/2007 
oraz Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Nr 6/6/2007 

w dniu 4 kwietnia 2007 rok  
 
Komisja w głosowaniu jawnym (14 głosów „za”, 1 głos „przeciwny”,  
0 głosów „wstrzymujących się”) wybrała Przewodniczącego obrad –  
Pana Andrzeja Glenia. 
  
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący 
Komisji BudŜetu i Finansów. Obecni - jak załączone listy obecności 
(Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Protokołu) 
 
Ad. 1  
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący obrad Komisji Wspólnej: 
komisji BudŜetu i Finansów oraz Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
otworzył posiedzenie oraz na podstawie list obecności stwierdził 
prawomocność obrad. 
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad: 14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,  
0 głosów „przeciwnych”. 
 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu    
      własnego niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Ruch    
      szansą na zdrowie – otwarte strefy rekreacji dziecięcej” – ubiegającego    
     się o dofinansowanie w ramach mechanizmu finansowego   
     Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
b) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budŜecie na 2007 rok. 
c) w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych  
    prowadzonych przez Miasto Sandomierz, 
4. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
5. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3,4 
  
 Komisja zapoznała się z projekt uchwały w sprawie 
zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego 
niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Ruch szansą na 
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zdrowie – otwarte strefy rekreacji dziecięcej” – ubiegającego się  
o dofinansowanie w ramach mechanizmu finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, 

 
 
Pan Andrzej Gleń Przewodniczący obrad odczytał omawiany projekt 
uchwały. 
 
 W przedstawionym projekcie uchwały § 1 brzmi: „ W związku  
z czynionymi staraniami o pozyskanie środków z Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na przedsięwzięcie 
pod nazwą „Ruch szansą na zdrowie – otwarte strefy rekreacji dziecięcej” 
zabezpiecza się w budŜecie miasta kwotę 5 108 000,00 zł na jego 
realizację, w tym: 

• koszty inwestycyjne w wysokości 3 575 000,00 zł na 2008 r. 
• koszty „miękkie” (zarządzanie, promocja, programy profilaktyczne): 
- 289 000 zł na 2008 r., 
- 734 000 zł na 2009 r., 
- 510 000 zł na 2010 r. 
 

 Poddany pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały został 
zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie - 15 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
b)  
 Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian  
w budŜecie na 2007 rok. 
 
 Po dyskusji członkowie Komisji BudŜetu i Finansów oraz Komisji 
Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie –  
15 głosów „za” - przedmiotowy projekt uchwały. 
 
c) 
 Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie opłat za 
świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto 
Sandomierz. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o uwzględnienie następujących zmian  
w przedstawionym projekcie uchwały: 
 - w § 1punkt 1 – Ustala się opłatę za świadczenie przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez Miasto Sandomierz w wysokości 100 zł miesięcznie 
za dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Sandomierza, 
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- w § 1 punkt 2 – Ustala się ulgę w wysokości 10 zł. za drugie i następne 
dziecko za dany miesiąc kalendarzowy, 
- w § 2 punkt 1 – W przedszkolach prowadzonych przez Miasto 
Sandomierz, za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci 
rodziców zamieszkałych na terenie innych gmin, ustala się opłatę  
w wysokości 400 zł miesięcznie za dziecko. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 9 głosów „za”, 2 głosy 
„przeciwne”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Cztery osoby nie brały 
udziału w głosowaniu. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały wraz z poprawkami Komisji: Komisji 
BudŜetu i Finansów oraz Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 2 głosy „przeciwne”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. Cztery osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 
Ad. 5 
 
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący obrad stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Wspólnej: Komisji BudŜetu 
i Finansów oraz Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 

 
 
 
       Andrzej Gleń 

                                                                      Przewodniczący  
                                                             Komisji BudŜetu i Finansów 
 
      
                                                                      
 
                                                                
                                                                Andrzej Majewski 
                                                          Przewodniczący Komisji 
                                                   Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Referent w Wydziale Organizacyjnym 
 


