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Protokół nr 49/2/2010 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 25 stycznia 2010 rok 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 13.00 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 15.00 
  
 
 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 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
przedstawił następujący projekt porządek obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmiany uchwały Nr XXXIX/342/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września   
    2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/285/2009 Rady Miasta   
    Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu   
    określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki wypłacania dodatków:  
    za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe    
    warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  
    i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych    
   świadczeń wynikających ze stosunki pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
    i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz, 
b) ustalenia opłat za wynajem lub dzierŜawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych  
      w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem    
      prowadzącym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz   określenia zasad sporządzania   
      umów zawieranych na okres do trzech lat, 
c) zmiany uchwały nr XLIII/374/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wniesienia  
    dopłat  do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
    w  Sandomierzu na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-  
    ściekowej na terenie Miasta Sandomierza”, 
d) zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony   
    Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sandomierzu na 2010 rok, 
e) szczegółowości uchwalania budŜetu Miasta Sandomierza. 
4. Informacja o podatnikach będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości  
     podatkowe z tyt. podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego  
     i leśnego  (art. 16 a ustawy o finansach publicznych) oraz z tytułu czynszów. 
5. Informacja o stanie wykonania budŜetu miasta za trzy kwartały br. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad. 
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Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  
odczyta pismo z dnia 21.01.2010, w którym Burmistrz Sandomierza zwraca się  
do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza z prośbą o zdjęcie z planowanego 
porządku obrad XLV sesji w dniu 27 stycznia dwóch projektów uchwał: 
- zmiany uchwały nr XLIII/374/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wniesienia  
   dopłat  do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
    w Sandomierzu na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno   
    ściekowej na terenie Miasta Sandomierza”, 
- zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony   
    Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sandomierzu na 2010 rok. 

 
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  

zaproponował aby zdjąć z porządku obrad Komisji BudŜetu i Finansów punkt: 3 c i d: 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 
c) zmiany uchwały nr XLIII/374/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wniesienia  
    dopłat  do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
    w  Sandomierzu na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-  
    ściekowej na terenie Miasta Sandomierza”, 
d) zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony   
    Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sandomierzu na 2010 rok. 

PowyŜsza propozycja została przyjęta: 6 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 

 
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał 

pod głosowanie projekt porządku obrad Komisji. 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmiany uchwały Nr XXXIX/342/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września   
    2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/285/2009 Rady Miasta   
    Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu   
    określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki wypłacania dodatków:  
    za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe    
    warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  
    i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych    
   świadczeń wynikających ze stosunki pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
    i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz, 
b) ustalenia opłat za wynajem lub dzierŜawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych  
      w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem    
      prowadzącym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz   określenia zasad sporządzania   
      umów zawieranych na okres do trzech lat, 
c) szczegółowości uchwalania budŜetu Miasta Sandomierza. 
4. Informacja o podatnikach będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości  
     podatkowe z tyt. podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego  
     i leśnego  (art. 16 a ustawy o finansach publicznych) oraz z tytułu czynszów. 
5. Informacja o stanie wykonania budŜetu miasta za trzy kwartały br. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad. 
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PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 6 głosów „za”, 0 głosów 

„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 

 
Ad. 3 
a) 

Komisja BudŜetu i Finansów zapoznała się z projektem uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXIX/342/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 
września  2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/285/2009 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki wypłacania dodatków:  
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród  
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się”. 
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
 
b) 

Komisja BudŜetu i Finansów zapoznała się z projektem uchwały w sprawie 
ustalenia opłat za wynajem lub dzierŜawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w 
przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz określenia zasad sporządzania 
umów zawieranych na okres do trzech lat. 
 

 Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał 
pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.  

Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierŜawę 

pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych  
i gimnazjach, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Miejska Sandomierz 
oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat 
został zaopiniowany pozytywnie. 
 
 
c) 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowości uchwalania budŜetu Miasta 
Sandomierza wraz z uzasadnieniem przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik 
Miasta. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie - 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.  
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
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Ad. 4 
Komisja BudŜetu i Finansów zapoznała się z informacją o podatnikach będących 

przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tyt. podatków i opłat 
lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego  (art. 16 a ustawy o finansach 
publicznych) oraz z tytułu czynszów. Przedmiotową informację stanowi załącznik Nr 2  
do Protokołu. 

Dodatkowych wyjaśnień dotyczących w/w informacji udzielił: Pan Cezary 
Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Komisja BudŜetu i Finansów po dyskusji przyjęła przez aklamację informację  
o podatnikach będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe  
z tyt. podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego   
(art. 16 a ustawy o finansach publicznych) oraz z tytułu czynszów.  
 
 
Ad. 5 
Komisja BudŜetu i Finansów zapoznała się z informacją o stanie wykonania budŜetu 
miasta za trzy kwartały 2009 r. 

Przedmiotową informację stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu. 
Dodatkowych wyjaśnień dotyczących w/w informacji udzielił: Pan Cezary 

Gradziński – Skarbnik Miasta. 
 
Komisja BudŜetu i Finansów po dyskusji przyjęła przez aklamację informację  

o stanie wykonania budŜetu miasta za trzy kwartały 2009 r. 
.  

 
Ad. 6 

Komisja BudŜetu i Finansów  zapoznała się z treścią pism w których: 
• Pan Jerzy S.∗ zwraca się z prośbą o określenie stawki podatku  

od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej w Porcie rzecznym w Sandomierzu bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokości 0,02 zł od 1 
m² powierzchni. 
Komisja BudŜetu i Finansów ustaliła, Ŝe stanowisko w powyŜszej sprawie 
zajmie na kolejnym posiedzeniu Komisji. 
  

• Państwo Małgorzata i Leszek D.* zam. w Sandomierzu zwracają  
się o pomoc w rozwiązaniu problemu bezpieczeństwa przy ulicy OŜarowskiej  
w Sandomierzu przy drodze krajowej 79 na odcinku od skrzyŜowaniu  
z ul. Kwiatkowskiego do granic administracyjnych miasta w kierunku OŜarowa 
– poprzez wdroŜenie w planach i budŜecie Miasta Sandomierza na 2010 r. 
przedsięwzięcia inwestycyjnego – budowy chodnika i instalacji kanalizacji  
na tym odcinku.  

 
• Burmistrz Sandomierza - pismo znak SK/3014/4/2010 - po zapoznaniu  

się z Protokołem nr 48/1/2010 z dnia 11 stycznia 2010 roku z posiedzenia 
Komisji BudŜetu i Finansów wnosi o zmiany do złoŜonego projektu budŜetu: 
Zmniejszyć wydatki w następujących działach: 

                                                 
∗  Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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1. Dz. 750, Rozdz. 75022 (Administracja Publiczna – Rady Gmin) o kwotę 
280.000,00 zł, 

2. Dz. 921, Rozdz. 92116 (Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 
Biblioteki) o kwotę 50.000,00 zł, 

3. Dz. 750, Rozdz. 75023 (Administracja Publiczna – Urzędy Gmin) o kwotę 
500.000,00 zł, 

 
Zwiększyć wydatki w następujących działach: 
1. Dz. 600, Rozdz. 60013 (Transport i Łączność – Drogi Wojewódzkie) o kwotę  
    280.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt przebudowy ul. Lubelskiej. 
2. Dz. 600, Rozdz. 60016 (Transport i Łączność – Drogi Gminne) o kwotę 50.000,00 zł  
    z przeznaczeniem na projekt budowy chodnika i parkingu przy ulicy Patkowskiego  
    z jednoczesnym ujęciem w załączniku zadania inwestycyjne jednoroczne, 
3. Dz. 801, Rozdz.80101 (Oświata i Wychowanie – Szkoły Podstawowe) o kwotę  
     175.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę placów zabaw przy szkole podstawowej   
      nr 1 i nr 4 w ramach projektu MEN „Radosna Szkoła”. 
4. Dz. 900, Rozdz. 90095 (Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – Pozostała  
    Działalność) o kwotę 180.000,00 z przeznaczeniem na  dofinansowanie zadania  
    „Plac Zabaw przy ul. śółkiewskiego”. 
5. Dz. 700, Rozdz. 70095 (Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność) o kwotę  
    100.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty budynków kapitalnych w tym na  
    wymianę drzwi, okien. 
6. Dz. 900, Rozdz. 90095 (Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – Pozostała    
    Działalność) o kwotę 45.000,00zł z przeznaczeniem na bieŜące remonty placów  
    zabaw.  
    PowyŜsze pismo stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu. 
        
   Pan Andrzej Gleń – Radny Miasta Sandomierza zgłosił wniosek aby Komisja BudŜetu     
   i Finansów ustosunkowała się do przedstawionego pisma – poddała pod głosowanie   
   przedstawione przez Burmistrza Sandomierza zmiany do projektu budŜetu na 2010  
   rok.  
  PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosów „za”, 1 głos „ przeciwnych”, 2  głosy 
„wstrzymujące się”. 
    
  Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał pod     
  głosowanie w/w zmiany do złoŜonego projektu budŜetu na 2010 rok - autopoprawki  
  Burmistrza Sandomierza. 
  Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 1 głos „ przeciwnych”, 1  głos „wstrzymujący    
   się”. Opinia pozytywna. 

 
• Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach (Uchwała Nr 2/2010 Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach) postanawia stwierdzić 
niewaŜność Uchwały Nr XLIII/374/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 
grudnia 2009 r, w sprawie wniesienia dopłat do Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu na realizację projektu 
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta 
Sandomierza” z powodu braku podstaw prawnych do jej podjęcia. Pismo 
stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu. 
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Ad. 7 
Wnioski Komisji 
Komisja BudŜetu i Finansów wnioskuje o systematyczne odśnieŜanie ulic i chodników 
w mieście zamiast sypania solą. 
 
 
Ad. 8 

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

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


