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Protokół nr 48/1/2010 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 11 stycznia 2010 rok 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 15.00 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 18.00 
  
 
 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. Opinia do projektu budŜetu Miasta Sandomierza na 2010 rok. 
4. 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. 
5. 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. 
6. Informacja o stanie wykonania budŜetu miasta za trzy kwartały 2009 roku. 
7. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
8. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
9. Zamknięcie obrad. 
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Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów zaproponował 
aby przenieść na kolejne posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów punkty:  
4. Opiniowanie projektów uchwał. 
5. 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. 
6. Informacja o stanie wykonania budŜetu miasta za trzy kwartały 2009 roku. 

PowyŜsza propozycja została przyjęta: 10 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
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. Opinia do projektu budŜetu Miasta Sandomierza na 2010 rok. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 10 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
Ad. 3 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poprosił 
przewodniczących Komisji Rady Miasta  Sandomierza o odczytanie opinii Komisji 
merytorycznych do projektu budŜetu miasta na 2010 rok. 
 
Kolejno, opinie wygłosili: 
1) Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie projekt 
budŜetu na 2010 rok 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 Nauki Oświaty, Kultury i Sportu  wnioskuje o ujęcie  w budŜecie miasta  
na 2010 rok: 
- kwoty 60 000,00 zł  na dofinansowanie ½ wkładu własnego Parafii Świętego Pawła  
  w Sandomierzu na zadanie renowacja elewacji Kościoła Św. Pawła. 
- kwoty 60 000 00 zł  na dofinansowanie ½ wkładu własnego Seminarium Duchownego   
   w Sandomierzu na zadanie odbudowa skrzydła zachodniego budynku Seminarium. 
- W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa Rozdział 92118 zaplanowaną kwotę 
250 000,00 zł na Muzea zwiększyć o 200 000,00 zł – dofinansowanie Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu. 
- W dziale 926 Rozdział 92695 zaplanowaną kwotę 40 000,00 zł na dotację celową na 
zadanie „Prowadzenie pracy szkoleniowo  - treningowej dla młodzieŜy  w zakresie  
sportów siłowych” zwiększyć o 10 000,00 zł 
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Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów zgłosił 
następujące wnioski: 
Zmniejszyć wydatki w następujących działach: 

• Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Biblioteka (dotacje) 
zaplanowaną kwotę 800 000,00 – zmniejszyć o 60 000 00. zł (Dz. 921, Rozdz. 
92116) 

• Administracja Publiczna – Rady Gmin zmniejszyć o 260 000 00. zł (Dz. 750, 
Rozdz. 75022) 

• Administracja Publiczna – Promocja j.s.t. -zadania z zakresu promocji 
turystycznej Sandomierza – Promocja Sandomierza poprzez sport (współpraca  
z Sandomierskimi klubami i stowarzyszeniami) kwota zaplanowana 60.000,00 
zł – zmniejszyć o 10.000.00. zł (Dz. 750, Rozdz. 75075)  

Zwiększyć wydatki w następujących działach: 
- kwotę 60 000,00 zł przeznaczyć na dofinansowanie ½ wkładu własnego Parafii  
   Świętego Pawła w Sandomierzu na zadanie renowacja elewacji Kościoła Św. Pawła. 
- kwotę 60 000 00 zł przeznaczyć  na dofinansowanie ½ wkładu własnego Seminarium   
   Duchownego w Sandomierzu na zadanie odbudowa skrzydła zachodniego budynku   
   Seminarium. 
- W Dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Rozdział 92118 zaplanowaną kwotę  
    250 000,00 zł na Muzea zwiększyć o 200 000,00 zł – dofinansowanie Muzeum   
   Okręgowego w Sandomierzu. 
- W dziale 926 Rozdział 92695 zaplanowaną kwotę 40 000,00 zł na dotację celową na  
   zadanie „Prowadzenie pracy szkoleniowo  - treningowej dla młodzieŜy  w zakresie    
   sportów siłowych” zwiększyć o 10 000,00 zł 
 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 8 głosów „za”, 0  głosów „przeciwnych”, 2 głosy 
„wstrzymujące się”.  
 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał 
pod głosowanie projekt budŜetu miasta na 2010 r. 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 w/w wnioskami. Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 głosów  
„ przeciwnych”, 0  głosów „wstrzymujących się”. 
 
 
2) Pan Michał Saracen  – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony  
     Rodziny i Zdrowia – Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budŜetu na 2010    
     rok w działach: Dział 852 – Opieka Społeczna oraz Dział - 851 - Ochrona Zdrowia   
    wraz z wnioskami Komisji. 
     Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia wnioskuje o ujęcie  
     w Dziale 851 - ochrona zdrowia kwoty 500 000,00 zł z przeznaczeniem  
     na dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej   
    w Sandomierzu. 

 
Wniosek Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia o dofinansowanie 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Sandomierzu  
po wyjaśnieniach Pana Burmistrza  będzie opiniowany w trakcie roku budŜetowego. 

 



 4 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał 
pod głosowanie projekt budŜetu miasta na 2010 r. w działach  dotyczących:  
Opieki społecznej (dział 852), oraz Ochrony Zdrowia (dział 851).  
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 głosów „ przeciwnych”, 0  głosów 
„wstrzymujących się”. 
 
 
3) Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,   
      Turystyki i Promocji Miasta – Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budŜetu  
       na 2010 rok w zakresie działania Komisji tj. w działach dotyczących:  

• Turystyki – Dział 630  i Dział 750 (wydatki), 
• Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – Dział 921  
• Kultury Fizycznej i Sportu – Dział 926 

 
Komisja BudŜetu i Finansów prosi o wyjaśnienie Dział 900  rozdział 90095 § 4100  
wynagrodzenia agencyjne pozycja dot. prowizja dla inkasenta pobierającego opłaty  
na Bramie Opatowskiej kwota 100.000. 
 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał 
pod głosowanie projekt budŜetu miasta na 2010 r. w działach  dotyczących: Turystyki – 
Dział 630  i Dział 750 (wydatki), Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – Dział 
921  oraz Kultury Fizycznej i Sportu – Dział 926. Wynik głosowania: 10 głosów „za”,  
0 głosów „ przeciwnych”, 0  głosów „wstrzymujących się”. 
 
 
4) Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej,  
      Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt  
      budŜetu na 2010 rok w działach 700 i 710. 
 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał 
pod głosowanie projekt budŜetu miasta na 2010 r. w działach: Dział 700 – Gospodarka 
Mieszkaniowa oraz Dział 710 - Działalność Usługowa. Wynik głosowania: 10 głosów 
„za”, 0 głosów „ przeciwnych”, 0  głosów „wstrzymujących się”. 
 
 
5) Pan Krzysztof Cieślak – Przewodniczący Komisji Praworządności – Komisja  
    zaopiniowała pozytywnie projekt budŜetu na 2010 rok w zakresie działania   
    Komisji tj. w działach: Dział 754 bezpieczeństwo publiczne oraz Dział 851 - ochrona  
    zdrowia wraz z wnioskami Komisji. 
    Komisja Praworządności wnioskuje ujęcie następujących kwot w budŜecie miasta  
    na 2010 rok w działach:   
• Dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne kwoty 10 000,00 złotych  z przeznaczeniem  

 na dofinansowanie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu.           
• Dziale 851 - ochrona zdrowia kwoty 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem  

na dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Sandomierzu. 

 
Po dyskusji i wyjaśnieniach Pana Burmistrza wnioski Komisji Praworządności będą 
opiniowane w trakcie roku budŜetowego. 
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Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał 
pod głosowanie projekt budŜetu miasta na 2010 r. w działach: Dział 754 
bezpieczeństwo publiczne oraz Dział 851 - ochrona zdrowia.  

Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 głosów „ przeciwnych”, 0  głosów 
„wstrzymujących się”. 
 
 
 
6) Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji  Polityki  
      Mieszkaniowej poinformowała członków Komisji BudŜetu i Finansów, Ŝe Komisja  
      zapoznała się z projektem budŜetu w dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa  
      i nie opiniowała, poniewaŜ nie zostały Komisji wyjaśnione sprawy  
      dot. Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz budowy  
      budynków socjalnych w Sandomierzu. 
 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał 
pod głosowanie projekt budŜetu miasta na 2010 r. w dziale 700 – Gospodarka 
Mieszkaniowa. Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 głosów „ przeciwnych”,  
0  głosów „wstrzymujących się”. 
 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
poinformował, Ŝe Komisji Gospodarki Komunalnej  Handlu i Usług zaopiniowała 
pozytywnie projekt budŜetu na 2010 rok w działach dotyczących: Transportu (600), 
Gospodarki Komunalnej (900), Gospodarki Mieszkaniowej (700), Kultury i Sportu 
(Dział 921 i 926), Dochodów od osób fizycznych i Prawnych (Dział 756), Działalności 
Usługowej (Dział 710) wraz z wnioskami: 
- z Działu 700 Rozdział 70095 § 4270 zadania remont budynków mieszkalnych przy  
    ul. Lubelskiej  kwota  600.000 przenieść do Działu 900 zadania inwestycyjny roczne  
    o brzmieniu „nadbudowa i modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Lubelskiej     
    kwota  600.000. 
- Dział 700 rozdział 71035 Cmentarnictwo § 4270 usługi remontowe kwotę 30 000,00  
   zł zdjąć i przeznaczyć  na dotację dla Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza  
   katedralnego.  
- Dział 600 Rozdział 60016 Usługi remontowe zdjąć 400 000,00 zł i przeznaczyć na  
   zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w Kamieniu Plebańskim.         
- W załączniku  Nr 1 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach  
   2010-2012 dopisać pozycję – Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamieniu Plebańskim.  
- dopisać do inwestycji rocznych zadania: budowa chodnika przy ul. Patkowskiego oraz  
   budowa oświetlenia ulicy Polna - boczna   
 
 

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów zgłosił 
następujące wnioski: 
- zdjąć kwotę 1 300 000,00 zł – Sandomierskie Towarzystwo Budownictwa    
     Społecznego i przeznaczyć kwotę1 300 000,00 zł na zadanie budowa kanalizacji   
     sanitarnej w Kamieniu Plebańskim, 
- zdjąć kwotę 950 000,00 zł z rezerwy budŜetowej i przeznaczyć kwotę 950 000,00 zł  
   na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w Kamieniu Plebańskim, 
- zmniejszyć o kwotę 80 000,00 zł planowany budŜet Rady Miasta  i przeznaczyć kwotę   
  80 000,00 zł na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w Kamieniu Plebańskim, 



 6 

 
 
- zmniejszyć o kwotę 900 000,00 zł w dziale 750 Administracja Publiczna Rozdział   
   75023 – Urzędy Gmin i przeznaczyć kwotę 900 000,00 zł na zadanie budowa   
   kanalizacji sanitarnej w Kamieniu Plebańskim. 
- zmniejszyć o kwotę 200 000,00 zł z Działu 900 Rozdział 90095 i przeznaczyć kwotę   
   200 000,00 zł na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w Kamieniu Plebańskim. 
 
Kwotę 3 750 000,00 zł przeznaczyć na I etap zadania wieloletniego budowa kanalizacji 
sanitarnej w Kamieniu Plebańskim. 
 
  

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał 
pod głosowanie projekt budŜetu miasta na 2010 r. w działach dotyczących: Transportu 
(600), Gospodarki Komunalnej (900), Gospodarki Mieszkaniowej (700), Kultury  
i Sportu (Dział 921 i 926), Dochodów od osób fizycznych i Prawnych (Dział 756), 
Działalności Usługowej (Dział 710) wraz z wnioskami Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług oraz Komisji BudŜetu i Finansów.  
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 1 głosów „ przeciw”, 2  głosy „wstrzymujące się”. 
 
 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał 
pod głosowanie projekt budŜetu miasta na 2010 r. wraz z wszystkimi wnioskami 
(zmianami zaproponowanymi przez wszystkie Komisje stałe Rady Miasta 
Sandomierza). 
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 głosów „ przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 

 
 
Komisja BudŜetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

budŜetowej Miasta Sandomierza na 2010 rok - 10 głosów „za”, 0 głosów „ 
przeciwnych”, 0  głosów „wstrzymujących się”. 
 

Projekt uchwały budŜetowej na 2010 rok wraz z opiniami (opinie pisemne) 
Komisji Rady Miasta Sandomierza: Komisji Praworządności, Gospodarki 
Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Turystyki i Promocji stanowią załączniki Nr 2 do protokołu. 
 
 
Ad. 4,5 

Komisja BudŜetu i Finansów  zapoznała się z pismem w którym 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. 
 
 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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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 
 


