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Protokół nr 37/6/2009 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 20 kwietnia 2009 rok 
 
 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 15.30 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 17.00 
  
 
 
 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 porządek obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie  
     doŜywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”, 
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok  
     (dot. przeniesienia środków na zadania: ul. Trześniowska – boczna – modernizacja,    
      przebudowa chodnika przy ul. śeromskiego w Sandomierzu oraz przebudowa dogi  
      nr 0756 T ulica Mściowska), 
c) zmian w budŜecie miasta na 2009 rok, 
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod  
     nazwą „Przebudowa chodnika przy ul. śeromskiego w Sandomierzu”  
     oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 0756 T (ulica Mściowska) w Sandomierzu”, 
e) 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 przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską    
      Sandomierz,  
f) określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej  
     w Sandomierzu, 
g) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie  
     pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania  
     na terenie Sandomierza, 
h) ustalenia wysokości stawek od posiadania psów na 2009 rok, 
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i) zmiany w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta  
     Sandomierza. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 

 
PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 7 głosów „za”, 0  głosów 

„wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
 
 
Ad. 3 
 
a)  

Projekt uchwały w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego 
uprawniaj ącego do pomocy w formie doŜywiania w ramach programu  
„Pomoc  państwa w zakresie doŜywiania” przedstawiła Pani Halina Komenda – 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 7 głosów „za”, 0  głosów 
„wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
 
 
b) 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta na 2009 rok przedstawili: Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza 
oraz Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego. 

Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza poinformowała, Ŝe: 
- Zmiany w załączniku 3 i 4a do uchwały budŜetowej dotyczą umieszczenia 
szczegółowych lat realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. 
- Zmiany w załączniku 3 spowodowane są oszczędnościami na zadaniach  
„Budowa ul.  Polskiej Organizacji Wojskowej” w kwocie 350 000, 00 zł. „Budowa  
ul. Kubaszewskiego 100 000,00 zł. 
- Środki te zostały przeniesione na zadania pod nazwą „ul. Trześniowska – boczna – 
modernizacja” w kwocie 195 000,00 zł oraz na zadanie realizowane przy współudziale 
ze Starostwem Powiatowym w Sandomierzu „Przebudowa chodnika przy  
ul. śeromskiego w Sandomierzu 200 000,00 zł oraz Przebudowa dogi powiatowej  
nr 0756 T (ulica Mściowska) w Sandomierzu w kwocie 55 000,00 zł. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
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c)  

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
miasta na 2009 rok. 

 Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawili i wyjaśnień 
udzielili: Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza oraz Pan Grzegorz CieŜ – 
Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego. 
 
Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza  poinformowała, Ŝe: 
- w § 1  jest zmniejszenie wydatków budŜetowych Dz. 600 Transport  Rozdz. 60016 
drogi gminne § 6050  wydatki inwestycyjne o kwotę 255 000,00 zł 
Zmniejszenie wydatków w § 6050 spowodowane jest rozstrzygnięciem przetargu  
na realizację zadania „Budowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w niŜszej kwocie 
niŜ była zabezpieczona  w budŜecie na rok 2009. 
w § 1  jest zmniejszenie wydatków budŜetowych Dz. 600 Transport  Rozdz. 60016 
drogi gminne § 6050  wydatki inwestycyjne o kwotę 255 000,00 zł 
  

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
 
 
d)   

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa 
chodnika przy ul. śeromskiego w Sandomierzu” oraz „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 0756 T (ulica Mściowska) w Sandomierzu” przedstawili Pani Tamara 
Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza oraz Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału 
Techniczno – Inwestycyjnego. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
 
e) 

Projekt uchwały 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 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz,  
wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu. 
 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie – 8  głosów 
„za”,  0 głosów „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
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f) 
Projekt uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej 

na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu przedstawił  
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 

 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie –  8 głosów 
„za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
g) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę 
w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania  
na terenie Sandomierza. 

Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień 
udzielił: Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 
  

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie –  8 głosów 
„za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
h) 
 

Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości stawek od posiadania psów na 2009 rok zawnioskowała o odłoŜenie 
opiniowania przedmiotowego projektu uchwały na następne posiedzenie Komisji 
BudŜetu i Finansów. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie pozytywnie: 8 głosów „za”,  
0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
 
i) 

Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały zmiany w Regulaminie 
Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Sandomierza zawnioskowała  
o odłoŜenie opiniowania przedmiotowego projektu uchwały na następne posiedzenie 
Komisji BudŜetu i Finansów. 

 
PowyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie pozytywnie: 8 głosów „za”,  

0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 

 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się  z pismami bieŜącymi, w których: 

• Pan Andrzej Bolewski – Radny Miasta Sandomierza wnioskuje o utworzenie 
Gminnego Funduszu Gwarancyjnego. 

 
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departament Ochrony 

Zabytków  informuję, Ŝe Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  
w ramach budŜetu za 2008 rok  (rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka 
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nad zabytkami), udzielił Parafii Nawrócenia Św. Pawła Ap. w Sandomierzu 
dotacji w wysokości 210 000,00 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania 
pn. Sandomierz, zespół kościoła parafialnego św. Pawła Apostoła: remont 
dzwonnicy i muru przykościelnego. 
Dofinansowanie to jest realizowane w ramach Programu Dziedzictwo 
kulturowe, Priorytet 1 Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych. 

 
• Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza pismem znak 

EKiS.4300-20/2009 odpowiada na wniosek Komisji BudŜetu i Finansów Rady 
Miasta Sandomierza zawarty w protokole nr 36/5/2009 z 5 marca 2009 roku  
w sprawie utwardzenia nawierzchni przy wejściu do Szkoły Podstawowej  
Nr 4 w Sandomierzu. 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza w załączeniu przekazuję 

kserokopię pisma znak Fn/PiO 31111-2-25/2009 z dnia 12.03.2009 r. 
skierowanego do Pani Urszuli Puzio przedstawiającego stan faktyczny i prawny, 
w oparciu o który ustalono podatnika podatku od nieruchomości od budynku 
znajdującego się na działce nr 404 połoŜonej w Sandomierzu przy ul. Mokrej. 

 
• Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Maciejowskiego 17 w związku  

z wprowadzeniem przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu taryf na dostawę wody i odprowadzenie 
ścieków oraz brakiem porozumienia w tym temacie na spotkaniu mediacyjnym 
odbytym w dniu 30.03.2009 r., pomiędzy przedstawicielami PGKiM  
i Spółdzielni Mieszkaniowych wnioskuje o podjęcie stosownej uchwały przez 
Radę Miasta mającą na celu ustalenie dopłat do w/w taryf. 

 
• Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury – 

informacja Wydziału UA do protokołu z posiedzenia wspólnej komisji:  Komisji 
Polityki Mieszkaniowej (nr 19/2/2009), Komisji BudŜetu i Finansów 
(nr 33/2/2009) oraz Komisji Gospodarki  Komunalnej, Handlu i Usług  
(nr 27/2/2009) w dniu 30 stycznia 2009 roku. 

 
• Pan Marian Zwierzyk – Komendant StraŜy Miejskiej w Sandomierzu odpowiada 

na wniosek zawarty w protokole Nr 34/3/2009 z posiedzenia Komisji BudŜetu  
i Finansów Rady Miasta Sandomierza w dniu 9 lutego 2009 r. 

 
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Sandomierzu ul. Dobkiewicza wnioskuje  

o dofinansowanie w kwocie 70,000 zł, która zostanie przeznaczona na: 
          - sprzęt poŜarniczy, 

    - odzieŜ straŜacką, 
    - przystosowanie pomieszczenia na remizę straŜacką. 
 
Komisja BudŜetu i Finansów  proponuje aby Komisja Praworządności zaprosiła 
Prezesa Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu na posiedzenie Komisji, celem 
omówienia przedmiotowego wniosku. 
 
Komisja BudŜetu i Finansów wnioskuje o skierowanie zapytania do Powiatowej 
StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu czy istnieje moŜliwość przekazania niepotrzebnego 
sprzętu (który zalega na półkach) dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu. 
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Ad. 5 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o przedstawienie harmonogramu przetargów wszystkich zadań 
inwestycyjnych i remontowych, które zostały zaplanowane w budŜecie na 2009 rok. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty pozytywnie: 7 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący 
się”, 0 głosów „przeciwnych”.  

 
 
 
Komisja wnioskuje o dokonanie zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego polegającej na zmianie przeznaczenia terenów przy ul. Obrońców 
Westerplatte między ul. Kwiatkowskiego a ul. Mickiewicza, które zarezerwowane są 
pod cele oświatowe przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty pozytywnie: 7 głosów „za”, 1 głos 
„wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
 
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 
 


