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Protokół nr 34/3/2009 
                                z posiedzenia Komisji Bud Ŝetu i Finansów  
                                             w dniu 9 lutego 2009 rok  
 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 17.30 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 18.30 
  
 
 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 (8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) 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, 
b) przystąpienia Gminy miejskiej Sandomierz do Stowarzyszenia Miast Króla  
       Kazimierza Wielkiego, 
c) przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 
a) 

Komisja zapoznała się z projektem 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. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja BudŜetu i Finansów wnioskuje o wprowadzenie następującej zmiany 
w załączniku Nr 2 przedmiotowego projektu uchwały (załącznik Nr 2 do 
przedmiotowego projektu uchwały: 
- w § 4 punkt b  - dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy z kwoty 100 zł    
   miesięcznie  podnieść na kwotę 110 zł miesięcznie. 
Pan Wojciech Czerwiec poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek - wynik 
głosowania: 4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 4 głosy „przeciwne”.  
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Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 5 głosów „za”, 1 głos 
„wstrzymujący się”, 2  głosy „przeciwne”.  
 
 
b) 

Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie przystąpienia 
Gminy miejskiej Sandomierz do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza 
Wielkiego wraz z uzasadnieniem zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie – 8 głosów 
„za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  

 
 
c) 

Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza przedstawił 
projekt uchwały sprawie przyj ęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin 
Dorzecza Koprzywianki wraz z uzasadnieniem. 
 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 7 głosów „za”, 1 głos 
„wstrzymujący się”, 0  głosów „przeciwnych”.  
 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się  z pismami bieŜącymi w których: 

• Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” informuje,  
Ŝe  kontynuuje działania w zakresie uruchomienia przedsięwzięcia pod nazwą 
„Budowa małych domów mieszkalnych – wielorodzinnych przy ulicy 
Baczyńskiego z centrum handlowym”. Mając na uwadze pozostającą rezerwę 
trenu w pełni uzbrojonego, wychodząc naprzeciw potrzebom własnym gminy  
w zakresie budownictwa mieszkaniowego Spółdzielnia proponuje lokalizację 
przy ulicy Baczyńskiego. 

 
• Pan Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza – pismo znak EKiS. 4300-5/09  

udziela odpowiedzi na wniosek Komisji Rady Miasta Sandomierza  
z posiedzenia w dniu 19 stycznia 2009 roku w sprawie dotacji Przedszkola 
Specjalnego prowadzonego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. 

 
• Pan Marian Zwierzyk - Komendant StraŜy Miejskiej w Sandomierzu  – pismo 

znak SM. 5231-6/11/2009  udziela odpowiedzi na wnioski zawarte w protokole 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów w dniu 11 grudnia 2008 roku. 

 
• Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Uchwałą Nr 8/2009   

postanawia wskazać naruszenie prawa w § 1 pkt 1 Uchwały  
Nr XXVIII/251/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 grudnia 2008 r,  
w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku 
budŜetowego 2008 z powodu naruszenia art. 191 ust. 1 i 2 w związku z art. 29 
ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U.  
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 
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Ad. 5 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje : 
- aby StraŜ Miejska przeprowadziła kontrolę porządkową na działce przy ul. 15  -go  
   Sierpnia na przeciwko posesji Pana S.∗ (zniszczony chodnik i trawnik), 
- o przedłoŜenie informacji na temat złoŜonych wniosków do budŜetu na 2009 rok przez  
   radnych, instytucje oraz osoby prywatne (wnioski uwzględnione i nie uwzględnione  
   w projekcie budŜetu na 2009 r.). 
 
 
Ad. 6 

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 
 
                                                 
∗ Jawnośc treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 


