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Protokół nr 20/4/2008 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

                                              w dniu 14 marca 2008 rok 
 
 
  
 
 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 
 
Przyjęty porządek obrad: ( 6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących”, 0 głosów 
„przeciwnych” – jedna osoba nie brały 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, 
b) zmian w budŜecie miasta na 2008 rok, 
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2008 rok, 
d)przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi  
   oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku  
    2008, 
e) uchylenia uchwały Nr XXIV/106/91 z dnia 31 lipca 1991 r. dot. podwyŜszenia opłaty  
     rocznej za uŜytkowanie wieczyste, 
f) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, 
g) opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto  
    Sandomierz, 
h) zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz opłatności za posiłki przygotowywane   
     w tych stołówkach, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina  
     Sandomierz. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 
a) 

Komisja BudŜetu i Finansów zapoznała się z projektem uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie miasta na 2008 rok. 

Pani Tamara Socha  – Skarbnik Miasta Sandomierz poinformowała członków 
Komisji o zmianach w przedmiotowym projekcie uchwały:  

• w § 1 zwiększa się wydatki w budŜecie miasta: 
- Dział 600 – Transport, Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy § 4300 – 
Pozostałe usługi o kwotę 400 000,00 zł 
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- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75075 – promocja j.s.t. § 4170 – 
wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 19 747,00 zł 
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75075 – Promocja j.s.t. § 4110 – 
składki na ubezpieczenia  o kwotę 204,00 zł 
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75075 – Promocja j.s.t. § 4112 – 
składki na FP o kwotę 49,00 zł 
 
• w § 2 zmniejsza się wydatki w budŜecie miasta: 
- Dział 600 – Transport, Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy § 6010 – 
Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów o kwotę 400 000,00 zł 
 
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75075 – promocja j.s.t. § 4300 – 
usługi pozostałe o kwotę 20 000,00 zł 

 
Pan Andrzej Gleń  – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał pod 
głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących”, 0 głosów 
„przeciwnych” – opinia pozytywna. 
 
 
b) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok wraz  
z uzasadnieniem przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Tamara Socha  – Skarbnik 
Miasta Sandomierza. 
Zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały dot.: 

• § 1 zwiększenia dochodów w budŜecie miasta: 
- Dział 600 – Transport, Rozdział 60016 – Drogi gminne § 0910 –  
   Odsetki za zwłokę - o kwotę 1 000,00 zł 
- Dział 600 – Transport, Rozdział 60016 – Drogi gminne § 0690 –  
   Wpływy z innych opłat o kwotę 99 000,00 zł 
 
• § 2 zmniejszenia dochodów w budŜecie miasta: 
- Dział 600 – Transport, Rozdział 60016 – Drogi gminne § 0830 –Wpływy z usług  
o kwotę 100 000,00 zł. 

 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie – 7  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. 
 
 
c) 

Pani Tamara Socha  – Skarbnik Miasta Sandomierz przedstawiła projekt 
uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2008 rok 
wraz z uzasadnieniem. 

Pani Tamara Socha  – Skarbnik Miasta Sandomierz poinformowała członków 
Komisji, Ŝe: 
- W Uchwale Nr XVII/151/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2008 
roku w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2008 rok, zmienia się załącznik  
nr 11 „Dotacje celowe”. 
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- Zmiana załącznika Nr 11 do uchwały budŜetowej na rok 2008 spowodowana jest 
koniecznością wykreślenia z załącznika podmiotów Sandomierskiego  
Klubu Sportowego „WISŁA” i Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „WISŁA 
SANDOMIERZ”, gdyŜ rozstrzygnięcie ofert musi odbyć się w ramach konkursu ofert,  
a nie ze wskazaniem na podmiot. 

 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie – 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
d) 

Komisja BudŜetu i Finansów zapoznała się z projektem uchwały w sprawie  
przyj ęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego w roku 2008. 
 Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił  
Pan Robert Kotowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie - 7  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
e) 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/106/91 z dnia 31 
lipca 1991 r. dot. podwyŜszenia opłaty rocznej za uŜytkowanie wieczyste, 
przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Gruntami i Rolnictwa. 
Pani Naczelnik poinformowała członków Komisji, Ŝe:  
- Na podstawie uchwały Nr XXIV/106/91 Rady Miejskiej w Sandomierzu z dnia  
    31 lipca 1991r. została podwyŜszona stawka procentowa opłaty rocznej  
    za uŜytkowanie wieczyste i zarząd gruntów z 3% do 8% wartości gruntu oddanych  
    na inne cele niŜ określone w art. 40 ust. 1 i 2 obowiązującej wówczas ustawy  
    o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.  
- Zgodnie z art. 76 ust.1 obecnie obowiązującej ustawy o gospodarce  
      nieruchomościami, podwyŜszenie stawki procentowej moŜe nastąpić tylko przed    
     oddaniem nieruchomości w uŜytkowanie wieczyste.  W wyniku tych ustaleń 8%  
      stawka opłaty rocznej ma zastosowanie tylko w przypadku tych uŜytkowników  
      wieczystych, którzy mieli oddaną nieruchomość po dacie wejścia w Ŝycie uchwały  
      z dnia 31.07.1991r.  
- Większość uŜytkowników wieczystych nabyła nieruchomości przed tą datą,  
      w związku z czym ponoszą oni opłaty roczne według 3% stawki określonej  
      w ustawie. Takie zróŜnicowanie płatników uŜytkowania wieczystego jest    
      krzywdzące dla tych, którzy uiszczają opłaty według znacznie podwyŜszonej stawki  
      i jest społecznie nieuzasadnione. 

 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przedłoŜenie symulacji kosztów po dokonaniu zmian stawek 
procentowych opłaty rocznej za uŜytkowanie wieczyste i zarząd gruntów. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”,  
0 głosów „przeciwnych”. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
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f) 
Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie poboru opłaty 

skarbowej w drodze inkasa, wraz z uzasadnieniem oraz wysłuchaniu wyjaśnień 
udzielonych przez Panią Monikę Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat - 
zaopiniowała pozytywnie - 6  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
g) 

Komisja BudŜetu i Finansów zapoznała się z projektem uchwały w sprawie  
 Opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto 
Sandomierz, w trzech wersjach: 
- pierwsza wersja przedłoŜona przez Pana Jerzego Borowskiego Burmistrza 
Sandomierza (materiały na XIX sesję Rady Miasta Sandomierza), 
- druga i trzecia wersja przedłoŜona przez Pana Marka Rutkowskiego – Inspektor  
w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 14 marca 2008 roku na posiedzeniu 
Komisji BudŜetu i Finansów. 
  
Wniosek Komisji 
Komisja BudŜetu i Finansów wnioskuje o: 
- zdjęcie projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych 
prowadzonych przez Miasto Sandomierz z porządku obrad XIX sesji Rady Miasta, celem 
przygotowania nowego prostszego projektu uchwały, który będzie określał opłatę  
za  korzystanie ze świadczeń przedszkoli samorządowych (radni za przykład podali 
Uchwałę Rady Miasta Tarnobrzega). 
 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych”,  
2 głosy „wstrzymujące się”. 
 
 
h) 

Komisja BudŜetu i Finansów zapoznała się z projektem uchwały w sprawie  
 zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki 
przygotowywane w tych stołówkach, w szkołach dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Sandomierz. 
 

Członkowie Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz 
odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, w szkołach dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz zaopiniowali pozytywnie: 6 głosów 
„za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała 
udziału w głosowaniu. 

 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się z treścią pisma, w którym Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu zwraca się z prośbą o dofinansowanie 
zakupu lampy RTG w tomografie komputerowym CT NX/i. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o dofinansowanie zakupu lampy RTG w tomografie komputerowym 
CT NX/i. 
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Ad. 5 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
- zamontowanie 4 szt. słupów oświetleniowych na drodze łączącej ul. Polną  
     z Kobiernikami, 
- interwencję na ulicy Westerplatte poniewaŜ, na odcinku od ul. Kochanowskiego  
    do ul. Kwiatowej obsunął się krawęŜnik z chodnikiem. 
 
Ad. 6 
 
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji 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 
 


