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Protokół nr 31/15/2008 
                                z posiedzenia Komisji Bud Ŝetu i Finansów  
                                              w dniu 11 grudnia 2008 rok  
 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 16.00 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 18.00 
  
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów. Obecni - jak załączona lista obecności (Załącznik Nr 1  
do Protokołu). 
 
Ad. 1  
 Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
otworzył posiedzenie oraz na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 
obrad. 
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad (4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmian w budŜecie Miasta na 2008 rok (punkt 12 w porządku obrad XXVIII sesji  
     Rady Miasta Sandomierza), 
b) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008 (punkt   
     13 w porządku obrad XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierz), 
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2008 rok (punkt 14  
     w porządku obrad XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza), 
d) zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 listopada  
    2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadania realizowane  
    z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011”, 
e) ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz  
      zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach  
      organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza, dodatków do wynagrodzenia oraz  
      nagród, 
f)    przekształcenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sandomierzu, 
g)  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, 
h) przystąpienia Gminy Miejskiej Sandomierz do Organizacji Turystycznej „Szlak   
     Jagielloński”. 
4. Propozycje do planu pracy Komisji BudŜetu i Finansów na 2009 rok. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie porządku obrad. 
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Ad. 3 
 
a) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok wraz  
z uzasadnieniem przedstawiła Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 3   głosy „za”, 1 głos 
„wstrzymujący się”, 0  głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
 
b) 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają  
z upływem roku budŜetowego 2008, wraz z uzasadnieniem przedstawiła: Pani Tamara 
Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 5   głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 

 
c) 

Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawiła uzasadnienie 
do projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta na 2008 rok. 

  
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie – 5  głosów  „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”.  

 
 
d)  

Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawiła uzasadnienie  
do projektu uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/2008 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków 
finansowych na zadania realizowane z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
lokalnych 2008-2011”. 
  

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 3  głosy  „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 1 głos „przeciwny”. 
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.  
 
e) 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre 
zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom 
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta 
Sandomierza, dodatków do wynagrodzenia oraz nagród, wraz z uzasadnieniem 
przedstawiła Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 

 
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zapoznała 

członków Komisji z autopoprawką Burmistrza w załączniku Nr 2 do przedmiotowego 
projektu uchwały: 
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- § 4 Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ nauczycielowi z tytułu wykonywania    
    zadań: 

a) opiekuna staŜu w wysokości 50 zł. miesięcznie za kaŜdego nauczyciela staŜystę, 
powierzonego opiece; 

b) wychowawstwo klasy w wysokości 4 zł. miesięcznie za jednego ucznia  
w szkołach podstawowych i gimnazjach (4 zł x ilość uczniów w klasie); 

c) w klasach integracyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach do faktycznej 
liczby uczniów w klasie dodajemy 10 uczniów przy zachowaniu przelicznika  
4 zł miesięcznie za ucznia (4 zł x ilość uczniów + 10 ucz.); 

d) wychowawstwo grupy przedszkolnej w wysokości 70 zł. miesięcznie; 
e) doradcy metodycznego 40 zł miesięcznie; 
f) nauczyciela konsultanta 40 zł. miesięcznie. 

 
 

Komisja BudŜetu i Finansów wnioskuje o wprowadzenie następującej zmiany  
w załączniku Nr 2 przedmiotowego projektu uchwały (załącznik Nr 2  
do przedmiotowego projektu uchwały w wersji przedstawionej w materiałach  
na XXVIII sesję Rady Miasta Sandomierza): 
- w § 4 punkt b  - dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy z 90 zł miesięcznie   
    podnieść na 120 zł miesięcznie. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie głosowała. 
 

Komisja zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (załącznikiem Nr 2  
do przedmiotowego projektu uchwały w wersji przedstawionej w materiałach na 
XXVIII sesję Rady Miasta Sandomierza) wraz z poprawką Komisji pozytywnie -  
4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie 
głosowała. 
 
 
f) 

Komisja po rozpatrzeniu treści projekt uchwały w sprawie przekształcenia 
Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sandomierzu, wraz z uzasadnieniem  
i wysłuchaniu wyjaśnień Pani Ewy Kondek – Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury  
i Sportu zaopiniowała pozytywnie – 3  głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,  
0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
 
g) 

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 wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Ewa Kondek – Naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 

 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 4 głosy „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
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h) 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Sandomierz do 
Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”  wraz z uzasadnieniem przedstawiła 
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 
 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 4  głosy „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
 
 
Ad. 4 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
przestawił Członkom Komisji projekt planu pracy Komisji na 2009 rok i poprosił 
członków Komisji o zgłaszanie propozycji do przedstawionego planu. Przedmiotowy 
projekt stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
 
Ad. 5 

Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 
 

• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismo znak NK. 0057-61/2008  
udziela odpowiedzi na wnioski zawarte w protokole nr 30/14/2008 z posiedzenia 
Komisji BudŜetu i Finansów w dniu 12 listopada 2008 r. 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismo znak SM. 5231-

6/110/2008  udziela odpowiedzi na wnioski zawarte w protokole nr 30/14/2008 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów w dniu 12 listopada 2008 r. 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismo znak TI. 0057-13/2008  

odpowiada na wnioski zawarte w protokole nr 30/14/2008 z posiedzenia 
Komisji BudŜetu i Finansów w dniu 12 listopada 2008 r. 

 
 
• Zarząd Stowarzyszenia Sandomierskiego Klubu Kolarskiego RACE SQUAD 

zwraca się z prośba o dofinansowanie działalności organizacyjnej oraz 
sportowej Stowarzyszenia SKK RACE SQUAD. 

     Komisja wnioskuje o przyznanie dofinansowania dla Sandomierskiego   
     Stowarzyszenia SKK RACE SQUAD na działalność organizacyjną oraz    
     sportową w roku 2009. 

    PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących  
         się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
• Mieszkańcy Starego Miasta w Sandomierzu zwracają się z prośbą o podjęcie 

działań umoŜliwiających wykup mieszkań na Starym Mieście w Sandomierzu. 
            Komisja popiera powyŜszą prośbę mieszkańców Sandomierskiej Starówki. 
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Ad. 6 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje: 
- aby ustawić na łuku drogi przy skrzyŜowaniu ulicy 15-go Sierpnia z ul. Wiejską znak    
  zakaz zatrzymywania i parkowania, 
- o patrole StraŜy Miejskiej na skrzyŜowaniu ulicy 15-go Sierpnia z ul. Wiejską, 
-  o uporządkowanie posesji przy ul. 15 Sierpnia (właściciel Pan S.∗), 
- o likwidację dzikiego wysypiska śmieci przy obrzeŜach cmentarza komunalnego  
  (od strony północnej przy ogrodzeniu), 
- aby pojazdy wyjeŜdŜające z placu budowy Stadionu miały czyste koła, 
- aby priorytetowo potraktować rozpoczęcie budowy ul. Westerplatte ogłosić przetarg  
   w bieŜącym roku (budowa kanalizacji). 
 
Ad. 7 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
 
 
 

         Wojciech Czerwiec 
                                                                           Przewodniczący Komisji 
                                                                               BudŜetu i Finansów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych 


