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Protokół nr 4/4/2007 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 22 lutego 2007 rok 
 
 
  

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący 
Komisji BudŜetu i Finansów. Obecni - jak załączona lista obecności 
(Załącznik Nr 1 do protokółu). 
 
 
Ad. 1  
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
otworzył posiedzenie oraz na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad. 
 
 
Ad. 2 
Przyjęty jednomyślnie ( 8 głosów „za”) porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. ZałoŜenia do projektu budŜetu miasta na 2007 rok w tym Administracja.  
4. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
     i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
b) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za    
     parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  
     w  strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, 
c) w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady   
     wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom    
     zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie   
     Miasta Sandomierza dodatków do wynagrodzenia oraz nagród. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad. 
 
 
Ad 3 
 Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
poprosił przewodniczących Komisji Rady Miasta o odczytanie opinii 
Komisji merytorycznych Rady Miasta do projektu budŜetu miasta na 2007 
rok. 
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Kolejno, opinie wygłosili: 
1) Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Komunalnej Handlu i Usług – Komisja zaopiniowała pozytywnie 
projekt uchwały w działach dotyczących: Transportu (600), Gospodarki 
Komunalnej (900) oraz Gospodarki Mieszkaniowej (700) wraz  
z następującymi wnioskami: 

Komisja wnioskuje o zwiększenie wydatków: 
• Dopłata do biletów PGKiM - zwiększyć  o 50.000,00 zł (str. 19  

i Str. 69) 
          Dz. 600 – Transport, Rozdz. 60004 Lokalny Transport Zbiorowy. 

• Opłata za administrowanie lokalami socjalnymi wynajętymi  
od SBM Sandomierz - zwiększyć o 2,000,00 zł (str. 72) 

     Dz. 900 – Gospodarka komunalna, Rozdz. 90095 Pozostała     
     działalność 
• Wodociąg Sucharzowska – Chwałecka  - zwiększyć 100.000,00 zł  

(str. 11 i str. 127) 
     Dz. 900 – Gospodarka komunalna, Rozdz. 90095 Pozostała   
     działalność 
 
Komisja wnioskuje o zmniejszenie wydatków: 
• Kanalizacja Frankowskiego – Westerplatte – zmniejszyć  

o 100.000, 00 zł 
     Dz. 900 – Gospodarka komunalna, Rozdz. 90095 Pozostała    
     działalność (str. 10 i str. 127) 
• Zakup wiat i urządzeń przystankowych zmniejszyć o 2.000, 00 zł  

(str. 71) 
     Dz. 900 – Gospodarka komunalna, Rozdz. 90095 Pozostała 
działalność 
• Rozbiórka budynku „Lusterek” zmniejszyć o 80.000,00 zł (str. 128) 

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70095 Pozostała 
działalność. 
 

2) Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki 
Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia – Komisja zaopiniowała 
pozytywnie projekt uchwały w dziale 852 – Opieka Społeczna  
oraz pozytywnie w dziale 851 - Ochrona Zdrowia. 
 
3) Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta – Komisja 
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w zakresie działania Komisji 
tj. w działach dotyczących: Turystyki (630), Kultury i Ochrony 
Dziedzictwa Narodowego (921) oraz Kultury Fizycznej i Sportu (dział 
926) wraz z wnioskami Komisji. 
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Komisja wnioskuje o zwiększenie wydatków: 
• Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Pozostała działalność 

– zwiększenie o 50.000,00 zł (Dz. 921, Rozdz. 92195) w tym: 
     - Zespół „Ziemia Sandomierska” – zwiększyć o 15.000,00 zł  
        (str. 66) 
     - Zespół „Alma Dance” – zwiększyć o 5.000,00 (str. 66) 
    - Edukacja filmowa: „Filmy Młodego Widza” (zakup biletów  
         do kina dla dzieci i młodzieŜy szkolnej) – zwiększyć o 5.000, 00     
        zł (str. 66) 
      - Partnerstwo z Emmendingen i Newark –on – Trent, oficjalne    
          kontakty zagraniczne miasta, urządzenie sali partnerstwa miast    
          25.000,00 zł (str. 65) 
 
Komisja wnioskuje o zmniejszenie wydatków: 
• Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Pozostała działalność 

– zmniejszenie o 50.000,00 zł (Dz. 921, Rozdz. 92195), w tym: 
      - Gala Tańca – Sandomierz 35.000,00 zł (str. 66) 
      - Edukacja ekologiczna przy wykorzystaniu metod i technik 
animacji kultury 15.000,00 zł (str. 65) 
 
Komisja wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian w tekście 
projektu budŜetu Dział 630 – projekt wydatków wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu na 2007 rok (str. 64): 
- reklama w prasie turystycznej (format A4, 8 ogłoszeń) dopisać  
„i targi”, 
- folder o Sandomierzu (5.000 egz). – wykreślić 5.000 egz. a w to  
  miejsce wpisać „ilo ść do wyczerpania kwoty” 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 6 głosów „za”, 0 głosów  
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
Komisja wnioskuje o wprowadzenie następującej zmiany w tekście  
projektu budŜetu Dział 921 – projekt wydatków Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu na 2007 rok ( str. 65) 
- Imprezy okazjonalne str. 65 – zmienić nazwę zamiast „Szantomierz”. 
wpisać „Szanty w Sandomierzu wydanie i promocja płyty Zespołu 
Hambawenah. 
 
4) Pani Agnieszka Frańczak – Przewodnicząca Komisji Polityki 
Mieszkaniowej – Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 
budŜetowej w dziale dotyczącym gospodarki mieszkaniowej. 
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5) Pani Agnieszka Frańczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – Komisja zaopiniowała 
pozytywnie projekt uchwały budŜetowej w działach dotyczących: 
oświaty i wychowania (dział 801), edukacyjnej opieki wychowawczej 
(dział 854), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921)  
oraz kultury fizycznej i sportu (dział 926) wraz z następującymi 
wnioskami Komisji: 
Komisja wnioskuje o zwiększenie wydatków: 
• Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Pozostała działalność 

– zwiększenie o 50.000,00 zł (Dz. 921, Rozdz. 92195) w tym: 
     - Zespół „Ziemia Sandomierska” – zwiększyć o 15.000,00 zł  
        (str. 66) 
     - Zespół „Alma Dance” – zwiększyć o 5.000,00 (str. 66) 
    - Edukacja filmowa: „Filmy Młodego Widza” (zakup biletów do    
       kina dla dzieci i młodzieŜy szkolnej) – zwiększyć o 5.000, 00 zł  
      (str. 66) 
      - Partnerstwo z Emmendingen i Newark –on – Trent, oficjalne    
          kontakty zagraniczne miasta, urządzenie sali partnerstwa miast    
          25.000,00 zł (str. 65) 
 
Komisja wnioskuje o zmniejszenie wydatków: 
• Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Pozostała działalność 

– zmniejszenie o 50.000,00 zł (Dz. 921, Rozdz. 92195), w tym: 
      - Gala Tańca – Sandomierz 35.000,00 zł (str. 66) 
      - Edukacja ekologiczna przy wykorzystaniu metod i technik 
animacji kultury 15.000,00 zł (str. 65) 
 

6) Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Komisji 
Praworządności – Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 
budŜetowej w zakresie działania Komisji tj. w działach: 

• 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa: 
           - § 75416 – StraŜ Miejska, 
           - § 75414 – Obrona Cywilna, 
           - § 75495 – Pozostała działalność. 

• 851 ochrona zdrowia 
     - § 85153 – przeciwdziałanie narkomanii, 
     - § 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

     
Komisja wnioskuje o zwiększenie o 30.000,00 w Dziale 754,  
Rozdział 75495 – Bezpieczeństwo Publiczne – Pozostał działalność -  
z przeznaczeniem na zakup dwóch kamer monitorujących. 
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7) Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Komisja 
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały budŜetowej w dziale 700  
i 710. 
 
 Pan Przewodniczący zapytał członków Komisji czy są pytania, 
wnioski, propozycje do dochodów i wydatków budŜetowych. 
Wniosków i uwag w tym zakresie nie zgłoszono. 
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
przedstawił Komisji planowane wydatki na 2007 r. w dziale 750 
Administracja Publiczna zaznaczając, Ŝe na wydatki rzeczowe 
proponuję się przeznaczyć kwotę 1 287 477 zł w tym kwotę  
ok. 100.000,00 zł przeznacza się na zakup samochodu osobowego dla 
potrzeb Urzędu z uwagi na fakt, Ŝe obecnie wyeksploatowany 
samochód z roku na rok wymaga coraz większych nakładów 
finansowych na bieŜącą eksploatację. 
 

Pan Edward Walas – Skarbnik Miasta przedstawił załoŜenia dot. 
planowanych dochodów i wydatków w projekcie budŜetu miasta na 2007 
rok. 
 
Komisja BudŜetu i Finansów po analizie projektu budŜetu miasta na 2007 
rok, działając na podstawie przedłoŜonych jej opinii i wniosków Komisji  
wnioskuje: 
 o zwiększenie wydatków w działach: 

• Bezpieczeństwo Publiczne – Pozostał działalność – zwiększenie 
o 30.000,00 zł (str. 60) - Dział 754, Rozdział 75495  
z przeznaczeniem na zakup dwóch kamer monitorujących. 

• Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Pozostała działalność 
– zwiększenie o 50.000,00 zł (Dz. 921, Rozdz. 92195) w tym: 

     - Zespół „Ziemia Sandomierska” – zwiększyć o 15.000,00 zł  
        (str. 66) 
     - Zespół „Alma Dance” – zwiększyć o 5.000,00 (str. 66) 
    - Edukacja filmowa: „Filmy Młodego Widza” (zakup biletów  
        do kina dla dzieci i młodzieŜy szkolnej) – zwiększyć o 5.000, 00 zł  
      (str. 66) 
      - Partnerstwo z Emmendingen i Newark –on – Trent, oficjalne    
          kontakty zagraniczne miasta, urządzenie sali partnerstwa miast    
          25.000,00 zł (str. 65) 
• Dopłata do biletów PGKiM - zwiększyć  o 50.000,00 zł (str. 19  

i Str. 69) 
          Dz. 600 – Transport, Rozdz. 60004 Lokalny Transport Zbiorowy. 



 6 

• Opłata za administrowanie lokalami socjalnymi wynajętymi  
od SBM Sandomierz - zwiększyć o 2,000,00 zł (str. 72) 

     Dz. 900 – Gospodarka komunalna, Rozdz. 90095 Pozostała    
     działalność 
• Wodociąg Sucharzowska – Chwałecka  - zwiększyć 100.000,00 zł  

(str. 11 i str. 127) 
     Dz. 900 – Gospodarka komunalna, Rozdz. 90095 Pozostała  
     działalność 
 
- o zmniejszenie wydatków w działach: 
• Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Pozostała działalność 

– zmniejszenie o 50.000,00 zł (Dz. 921, Rozdz. 92195), w tym: 
      - Gala Tańca – Sandomierz 35.000,00 zł (str. 66) 
      - Edukacja ekologiczna przy wykorzystaniu metod i technik    
     animacji kultury 15.000,00 zł (str. 65) 
• Kanalizacja Frankowskiego – Westerplatte – zmniejszyć  

o 100.000, 00 zł 
     Dz. 900 – Gospodarka komunalna, Rozdz. 90095 Pozostała   
     działalność (str. 10 i str. 127 
• Zakup wiat i urządzeń przystankowych zmniejszyć o 2.000, 00 zł  

(str. 71) 
     Dz. 900 – Gospodarka komunalna, Rozdz. 90095 Pozostała  
     działalność 
• Rozbiórka budynku „Lusterek” zmniejszyć o 80.000,00 zł (str. 128) 

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70095 Pozostała 
działalność. 

 
-  o dopisanie na stronie 70 projektu budŜetu na 2007 rok – remonty 
budynków – dopisać Portowa 13. 
 
PowyŜsze wnioski Komisji zostały przegłosowane: 7 głosów „za”, 
1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał 
pod głosowanie projekt budŜetu miasta na 2007 r. wraz z poprawkami. 
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 1 głos „ przeciwny”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
Komisja BudŜetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 
budŜetowej Miasta Sandomierza na 2007 rok. 
 Projekt uchwały budŜetowej, w tym takŜe opinie Komisji 
merytorycznych Rady Miasta stanowią załączniki do protokołu. 
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Ad. 4 
a) 
  
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedstawił 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza. 
Burmistrz udzielając wyjaśnień dot. przedmiotowego projektu uchwały 
poinformował członków Komisji o planowanych przedsięwzięciach, które 
zwiększą gwarancję dostaw wody dla mieszkańców Sandomierza –  
np. budowa zbiornika wody w Romanówce. Pozwoli to na pompowanie 
wody w okresach tańszej taryfy za energię elektryczną. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przełoŜenie opiniowania przedmiotowego projektu 
uchwały na następne posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów, celem  
przeprowadzenia szczegółowej analizy i zapoznania się z dodatkowymi 
materiałami dot. przedmiotowego projektu uchwały. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 8 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o wycofanie przez PGKiM pisma z dnia 16.01.2007 r 
dot. podwyŜki ceny wody i ścieków i przedłoŜenie w/w pisma jeszcze raz  
(np. na początku miesiąca marca), celem moŜliwości zapoznania  
i rozpatrzenia przedmiotowego pisma przez Komisję BudŜetu i Finansów 
oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany jednogłośnie – 8 głosów „za”,  
0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”). 
 
Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza poinformował członków 
Komisji BudŜetu i Finansów o moŜliwości odbycia Komisji poświęconej 
tematowi dot. podwyŜki wody i ścieków. 
 
b) 
 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia 
oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie 
Sandomierza przedstawił Pan Jarosław Szczerowoda – Inspektor  
w Wydziale Nadzoru Komunalnego. 
Pan Jarosław Szczerowoda poinformował członków Komisji,  
Ŝe w uchwale Nr XI/93/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 
wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 
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na terenie Sandomierza wprowadza się zmiany, które mają rozwiązać 
problem min. sprzedaŜy miesięcznych i dziennych abonamentów 
parkingowych na parkingach płatnych w strefach płatnego parkowania oraz 
ustala się zerową stawkę opłaty parkingowej dla niektórych uŜytkowników 
ruchu. Zerowa  stawka opłaty parkingowej zastępuje dotychczas stosowany 
zapis zwolnienia z tej opłaty, rozszerzony o uŜytkowników dróg w osobach 
honorowych dawców krwi, którzy oddali więcej niŜ 15 litrów krwi. 
 W zmianie w/w uchwały wykreśla się równieŜ strefę płatnego 
parkowania ul. Patkowskiego (parking ogrodzony przy zbiegu ulic 
śeromskiego – Patkowskiego) z powodu niskich wpływów z opłaty 
parkingowej. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o wprowadzenie zmian w § 7 punkt 5 - który brzmi – 
„Honorowych dawców krwi, którzy oddali więcej niŜ 15 litrów krwi”. 
Komisja proponuje następujące brzmienie § 7 punkt 5 – „Honorowych 
dawców krwi, którzy oddali więcej niŜ 5 litrów krwi”. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 8 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
 Po dyskusji członkowie Komisji BudŜetu i Finansów zaopiniowali 
jednogłośnie pozytywnie – 8 głosów „za” przedmiotowy projekt uchwały. 
 
 
c) 
 Pani Naczelnik Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu przedstawiła do ponownego zaopiniowania przez Komisję 
Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu projekt uchwały w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę 
oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych 
jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza, 
dodatków do wynagrodzenia oraz nagród. 
Pani Naczelnik oświadczyła, Ŝe w przedstawionym poprzednio projekcie 
uchwały był zaproponowany wzrost dodatków funkcyjnych z tytułu 
wychowawstwa klasy w gimnazjum i szkole podstawowej do 80 zł.,  
a w grupach przedszkolnych do 70 zł. Aktualnie proponuje się utrzymanie 
stawek za wychowawstwo klasy i grupy przedszkolnej na poziomie roku 
2006, to jest 60 zł. miesięcznie. 
Pani Agnieszka Frańczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nauki, 
Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała członków Komisji BudŜetu  
i Finansów o opinii Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  
do omawianego projektu uchwały. 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu wnioskowała o zwiększenie: 
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- do 90 zł. miesięcznie dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym 
powierzono zadania – wychowawstwo klasy, 
- do 70 zł. miesięcznie dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym 
powierzono zadanie – wychowawstwo grupy przedszkolnej. 
Pani Agnieszka Frańczak poprosiła członków Komisji BudŜetu i Finansów 
o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały wraz z poprawkami 
zgłoszonymi przez Komisję Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o uwzględnienie następujących zmian w Załączniku  
Nr 2 omawianego projektu uchwały: 
- w § 4 punkt b – wychowawstwo klasy w wysokości 90 zł miesięcznie, 
-w § 4 punkt c - wychowawstwo grupy przedszkolnej w wysokości 70 zł 
miesięcznie. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 7 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”. 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i finansów poddał 
pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały wraz z poprawkami 
Komisji BudŜetu i Finansów. 
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos 
„wstrzymujący się”. 
Opinia pozytywna. 
 
 
Ad. 5,6 

Pan Janusz Sobolewski - Zastępca Przewodniczącego Komisji 
BudŜetu i Finansów odczytał: 
- Pismo Burmistrza Sandomierza znak NK 7050-9/2007 - odpowiedź na 
wniosek złoŜony na posiedzeniu Komisji BudŜetu i Finansów w dniu 29 
stycznia 2007 roku dot. systematycznego odśnieŜania ulic. 
- Pismo Burmistrza Sandomierza znak SM 5231 -6/11/07 – odpowiedź na 
wnioski z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów z dnia 29 stycznia 2007 
r. dotyczące:  
- systematycznego odśnieŜania ulic i chodników na terenie miasta  
  Sandomierza,  
- kwestii uszkodzonego ogrodzenia na posesji prywatnej przy ul. Portowej 
w Sandomierzu. 
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Ad. 7 
 
 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 
 
 


