
 

1 
 

Protokół Nr 19/17/2015 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

16 grudnia 2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca 

Komisji.  

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Ad. 1  

Przewodnicząca obrad stwierdziła, quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2  

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego 

przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2016-2029. 

4. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2016 rok: 

- dział 75801 – różne rozliczenia – część oświatowa subwencji ogólnej, 

- dział 801 – oświata i wychowanie, 

- dział 85305 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – żłobki, 

- dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza, 

- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

- dział 926 – kultura fizyczna. 

5. Wnioski komisji. 

6.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. (40.000zł – 

Muzeum) 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok (1.000zł – 

przedszkole) 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany WPF dla Gminy Sandomierz na lata 

2015-2029. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przekształcenia jednostki budżetowej Gminy 

Miejskiej Sandomierz „ZEAS” w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz 

„Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu”. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2016-2029. 

Pani Beata Pawłowska – Skarbnik Miasta -  przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały 

oraz udzieliła szczegółowych informacji o kształcie budżetu miasta na 2016 rok. 
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Wskazała na potrzebę dokonania zmiany w projekcie w związku z uwagą Regionalnej Izby 
Obrachunkowej poprzez wpisanie  w dziale 63095 Pozostała działalność wprowadzono 
1.564,07zł.Zadania pod nazwą – Trasy rowerowe w Polsce wschodniej-województwo 
świętokrzyskie - trwałość projektu, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Sandomierza – 
będzie to autopoprawka Burmistrza. 
Radni nie wnieśli uwag do przedmiotowego projektu uchwały budżetowej. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu  

z przedstawioną poprawką. Zapytała kto jest „za”? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4,5 

Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2016 rok: 

- dział 75801 – różne rozliczenia – część oświatowa subwencji ogólnej, 

- dział 801 – oświata i wychowanie, 

- dział 85305 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – żłobki, 

- dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza, 

- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

- dział 926 – kultura fizyczna. 

Komisja dokonała szczegółowej analizy danych w poszczególnych działach. Wyjaśnień na 

bieżąco udzielała Pani Beata Pawłowska – Skarbnik Miasta.  

Komisja sprecyzowała następujące propozycje zmian w projekcie budżetu na 2016 rok: 

Dopisanie pozycji:  

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe 80306 Działalność dydaktyczna zwiększenie wydatków -  

10.000,00zł.  - dotacja celowa dla szkoły wyższej w Sandomierzu. 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Wydatki łącznie proponuje się zmniejszyć o kwotę 229.500,00zł. 

W pozycji dotacje na zadania bieżące zmniejszenie o kwotę 164.500,00zł 

w tym: 

• zmniejszono dotację na Sandomierskie Centrum Kultury o kwotę 75.000,00zł. 

• zmniejszono dotację na Biblioteki o kwotę 75.000,00zł. 

Obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej wyrazili swoje 

uwagi co proponowanego zmniejszenia środków na działalność jednostki. Wskazano między 

innymi, że nie możliwy jest jakikolwiek rozwój placówki przy tak skromnym budżecie.  

Pani Beata Pawłowska poprosiła, aby opierać się na cyfrach a z nich wynika, że w stosunku 

do roku ubiegłego Biblioteka ma o 125 000,00zl więcej. „Chociaż proponujemy zmniejszenie 

środków  

o 75 000,00zł to i tak w porównaniu z rokiem ubiegłym jest to kwota wyższa o te 

125 000,00zł. Środki te powinny utrzymać jednostkę na stabilnym poziomie”. 

Zapytano Panią Skarbnik, czy w planowanej kwocie mieszczą się podwyżki dla pracowników 

biblioteki ponieważ ich uposażenie pozostaje daleko w tyle za przeciętnym wynagrodzeniem. 

Pani skarbnik poinformowała, że nie otrzymała kalkulacji w tej sprawie. Pani Barbara Rożek 
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powiedziała że nie informowano jej o potrzebie złożenia takiego dokumentu. Pani Skarbnik 

powiedziała, że jeśli otrzyma takie pismo pochyli się nad tą sprawą. 

Obecny na posiedzeniu Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury 

zasygnalizował potrzebę zabezpieczenia w budżecie miasta środków na działalność Centrum 

w związku z przejęciem dodatkowych zadań. Wskazał, że na utrzymanie Dworka w 

Koćmierzowie potrzebne jest ok. 75 000,00zł, działalność orkiestry to dodatkowe 

100 000,00zł , organizowanie wydarzeń kulturalnych całościowo w ciągu roku to 

500 000,00zł. mówca poprosił o wzięcie pod uwagę jego sugestii. 

• inne dotacje zostały zmniejszone w następujący sposób w tym dziale: 

Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców 

Sandomierza – 5 000,00zł 

Pielęgnowanie i podtrzymywanie w społeczeństwie rozwoju świadomości narodowej i 

obywatelskiej – 500,00zł 

Podtrzymywanie i upowszechnianie w społeczeństwie tradycji związanych z 

obronnością kraju i polskiego czynu zbrojnej - 1 500,00zł 

Upowszechnianie w społeczeństwie tradycji walk o wolność i niepodległość kraju, 

pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej  - 1 500,00zł 

Upowszechnianie w społeczeństwie tradycji walk o wolność i niepodległość kraju, 

pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej - 6 000,00zł 

 

Przewodnicząca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie tych zmian. Zapytała, kto jest za 

przyjęciem powyższych zmian? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie  

W pozycji inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 65.000,00zł. W związku                                  

z przeniesieniem realizacji  w Gospodarce komunalnej zadania pn. Przyjazny Sandomierz” 

dostosowanie kina starówka dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przeniesienie zadania 

wiąże się z możliwością pozyskania na ten cel dofinansowania przez samorząd z 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Dział 926 Kultura fizyczna 

Wydatki łącznie zmniejszono o kwotę 902.500,00zł. 

W tym: 

• wydatki majątkowe zmniejszono o 36.000,00zł (wycofanie realizacji następujących 

zadań: zakup urządzenia wielofunkcyjnego 6.000,00zł, zakup wiaty przenośnej 

zadaszenie lodowiska 30.000,00zł.) 

• wydatki bieżące zmniejszono łącznie o kwotę 866.500,00zł. 

W tym na: 

• wydatki statutowe zmniejszono o 672.500,00zł., 

• wydatki w zakresie wynagrodzeń zmniejszono o 230.000,00zł., 

• świadczenia zmniejszono o 8.000,00zł, 

• Dotacje zwiększono o kwotę 44.000,00zł – dotyczy realizacji zadań w ramach 

Akademii Młodych Orłów. 
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926 92695 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego dzieci i młodzieży w 

zakresie karate 

Konkursy 

ofert 20 000,00 zł -2 000,00 zł 

926 92695 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego dla dzieci i 

młodzieży w zakresie tenisa 

stołowego  9 000,00 zł 

926 92695 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego dla dzieci i 

młodzieży w zakresie pływania  20 000,00 zł +2 000,00 zł 

926 92695 

Organizowanie wędkarstwa, 

rekreacji i sportu wędkarskiego 

na terenie Sandomierza  9 000,00 zł 

926 92695 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego w piłce siatkowej 

dziewcząt  90 000,00 zł 
+40 000,00 
zł 

926 92695 

Zorganizowanie i 

przeprowadzenie wyjazdowej 

akcji letniej dla dzieci i młodzieży 

z terenu Sandomierza   25 000,00 zł +2 000,00 zł 

926 92695 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego dzieci i młodzieży w 

zakresie piłki ręcznej  74 000,00 zł 

926 92695 

Prowadzenie szkolenia dzieci i 

młodzieży w zakresie 

lekkoatletyki  35 000,00 zł +8 000,00 zł 

926 92695 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego dzieci i młodzieży w 

zakresie piłki nożnej  90 000,00 zł +9 000,00 zł 

926 92695 

Prowadzenie pracy szkoleniowo-

treningowej dla dzieci i 

młodzieży w zakresie boksu  5 000,00 zł 
-11 000,00 
zł 

926 92695 

Wsparcie finansowe rozwoju 

sportu na obszarze Gminy 

Miejskiej Sandomierz  654 000,00 zł 
+44 000,00 
zł 

926 92695 

Prowadzenie pracy szkoleniowo 

treningowej dla młodzieży w 

zakresie sportów siłowych  15 000,00zł -5 000,00 zł 
      

 

Skreśla się z Załącznika Nr 10 zadania: 

Dz. 926 92695 – Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa 

dawnego, kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawnej – 18 000,00zł 

Dz. 926 92695 – Zorganizowanie i przeprowadzenie miejscowej akcji letniej „Piszczele 2016” 

– 10 000,00zł 

Załącznik Nr 4 
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Skreślenie zadań; 

Dz. 926 92601 – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 6 000,00zł 

Dz. 926 92601 – Zakup wiaty przenośnej- zadaszenie lodowiska – 30 000,00zł 

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele MOSiR zwrócili uwagę na potrzeby swojej jednostki w 

tym na konieczność zaplanowania środków na budowę wiaty dzięki której będzie można 

zabezpieczyć przed zniszczeniem elementów basenu letniego. 

Przewodnicząca obrad poprosiła o przegłosowanie wymienionych wyżej poprawek. Zapytała, 

kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem proponowanych zmian? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła radnych o zaopiniowanie całości projektu 

budżetu na 2016 rok z przyjętymi propozycjami zmian. Zapytała, kto jest za? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Przewodnicząca obrad poinformowała, że powyższe propozycje zmian w projekcie uchwały 

budżetowej na 2016 rok zostaną przedstawione Komisji Budżetu i Finansów. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. (40.000zł – 

Muzeum) 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Beata Pawłowska. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok (1.000zł – 

przedszkole).  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Beata Pawłowska. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

Gminy Sandomierz na lata 2015-2029. 

Wyjaśnień udzieliła Pani Beata Pawłowska. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przekształcenia jednostki budżetowej Gminy 

Miejskiej Sandomierz „ZEAS” w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz 

„Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu”. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia przedstawionego przez Panią Tamarę Socha – dyrektora 

ZEAS w Sandomierzu. 

Uwag nie wniesiono. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 10, 11 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła 

posiedzenie Komisji. 

 

 

 

      Agnieszka Frańczak-Szczepanek 

Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 

   

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 


