
 

1 

 

       Protokół Nr 52/15/2017 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 30 listopada 2017 roku 

Posiedzeniu przewodniczy Pan Robert Kurosz – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty 

Kultury i Sportu. Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Bolewski,  Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Andrzej Lebida, Robert Pytka. 

Ad. 1 

Pan Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2018 rok: 

Dział 758 – różne rozliczenia.  

Dział 801 – oświata i wychowanie. 

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.  

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

Dział 926 – kultura fizyczna. 

4. Wnioski komisji do projektu budżetu miasta na 2018 rok. 

5. Wnioski i uwagi. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie.  

Ad. 3 

Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2018 rok: 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta – omówiła: 

DOCHODY 

Dział 758 – różne rozliczenia, 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Dział 801  - oświata i wychowanie. 

Dział 926 - kultura fizyczna. 

Radni nie wnieśli uwag do tej części projektu budżetu miasta na 2018 rok. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu, zapytał, kto 

jest za? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

WYDATKI 

Pani Barbara Grębowiec omówiła: 

Dział 801 – oświata i wychowanie.  

Powiedziała między innymi, że w stosunku do roku ubiegłego w tym dziale wydatki wzrosły  

o 7 mln. zł. 

Szkoły Podstawowe – wzrost w stosunku do planu pierwotnego z 2017 roku o 1 132 000,00 zł 

Jest to podyktowane faktem, iż w ciągu roku dokładaliśmy w tym dziale około 1,5 mln zł. 
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Wzrastają też wynagrodzenia o 1 264 000,00 zł. 

Pani Tamara Socha – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – powiedziała, że ten wzrost ma 

związek z koniecznością zabezpieczenia środków na odprawy, nagrody jubileuszowe, wysługi 

lat, podwyżki, awanse zawodowe, godziny ponadwymiarowe.  

Pani Barbara Grębowiec przypomniała, że środki w tym dziale zwiększają się ze względu na 

planowaną budowę przedszkola. 

„W gimnazjach jest zmniejszenie w stosunku do planu roku 2017 o 1 656 000,00 zł.”  

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 

W tym dziale wydatki wzrosły o 156 456,00 zł w stosunku do roku 2017 głównie ze względu 

na podwyżki bardzo niskich wynagrodzeń pracowników w świetlic. W tej kwocie mieszczą się 

również stypendia, pomoce dydaktyczne.  

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 

Pani Barbara Grębowiec powiedziała, o uwadze RIO. W omawianym Załączniku Nr 2  

w omawianym dziale, rozdział 92113 wpisana jest błędna kwota 900 000,00 zł. powinno być 

– 800 000,00 zł W załączniku Nr 11 - Dotacje podmiotowe w 2018 roku - pozycja:  

I. 1 Sandomierskie Centrum Kultury wpisano prawidłowo kwotę 800 000,00 zł. W związku  

z tym należy dokonać poprawki Załącznika Nr 2. Ta kwota znajdzie się w rezerwie Dział 758 

rozdz. 75818. 

W rozdziale 92195 jest zmniejszenie o 64 974,00 zł. 

Dział 926 – Kultura fizyczna,   

zmniejszenie ogólnie o 348 000,00 zł, niemniej wzrosły plany wynagrodzeń i pochodnych”. 

Radni nie wnieśli pytań do przedstawionej informacji. 

Ad. 4 

Wnioski komisji do projektu budżetu miasta na 2018 rok. 

Przewodniczący komisji zapytał, czy radni mają wnioski do projektu budżetu w omówionych 

działach. 

Radny Marcin Marzec złożył wnioski: 

 

1. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona            

zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf  2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego   

Zwiększenie o kwotę   20.000,00 zł  na Remont  zabytkowych  nagrobków  na cmentarzu 

Katedralnym w Sandomierzu. 

Zmniejszenie wydatków dziale 926 Kultura fizyczna,  rozdział 92601 Obiekty sportowe, 

paragraf  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

o kwotę    20.000,00 zł 

 

2. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała 

działalność, paragraf  2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego   
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Zwiększenie o kwotę   25.000,00 zł na szkolenie młodzieży w zakresie szermierki 

historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawnej 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:  

W dziale 926 Kultura fizyczna,  rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf  4140 Wpłaty  

na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 20.000,00 zł 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:  

W dziale 926 Kultura fizyczna,  rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf  4280 Zakup usług 

zdrowotnych o kwotę 5.000,00 zł. 

 

3. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność, paragraf  2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego   

Zwiększenie o kwotę  25.000,00 zł na prowadzenie szkolenia sportowego  

w zakresie piłki ręcznej.    

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, paragraf  4810 

Rezerwy  o kwotę   25.000,00 zł. 

Pan Marcin Marzec poprosił komisję o przyjęcie przedstawionych wniosków. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do zaproponowanych zmian? 

Radni nie zgłosili uwag. 

Przewodniczący Komisji poprosił o przyjęcie powyższych zmian w głosowaniu. Zapytał, kto 

jest za? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – wnioski zostały przyjęte. 

Przewodniczący obrad powiedział, że powyższe wnioski zostaną przekazane Komisji Budżetu  

i Finansów. 

Pani Barbara Grębowiec powiedziała, że „RIO ma jeszcze jedną sugestię - która zostanie 

wniesiona jako autopoprawka Burmistrza - co do zadania „rozwijamy nasze talenty”, zadanie 

realizowane w ramach projektu ze środków unijnych. W dziale 801 Oświata i wychowanie,  

rozdział 80104 Przedszkola, kwota 157 206,00 zł powinna się znaleźć po stronie dochodowej 

w § 2057 nie zaś tak jak ją umieściliśmy w § 6257.” 

Druga poprawka RIO została omówiona w dochodach dział 921. 

Przewodniczący komisji poprosił o przyjęcie części wydatkowej omówionego projektu 

budżetu z przyjętymi poprawkami. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Wnioski i uwagi. 

Radny Robert Kurosz zapytał o plan zmniejszenia zatrudnienia w placówkach oświatowych  

w przyszłym roku? 

Komisja przyjęła szczegółową informację o planowanym zmniejszeniu zatrudnienia, którą 

przedstawiła Pani Tamara Socha. Mówczyni podkreśliła, że wszystkie zmniejszenia etatów  

w szkołach i przedszkolach mają związek z odejściem pracowników na emeryturę. 
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Radny Robert Kurosz zapytał, czy hala przy SP Nr 1 ma być remontowana?  

Pani Skarbnik powiedziała, że nie ma takiego zadania wyszczególnionego w projekcie 

budżetu na 2018 rok.   

Radny Robert Kurosz zapytał, jak wygląda sprawa termomodernizacji w szkołach, czy są na to 

środki. 

Radny Andrzej Gleń powiedział, że „na inwestycje są zabezpieczone środki w jednym worku”  

Radny Robert Kurosz poprosił komisję o przyjęcie wniosku o następującej treści: 

„Prosimy o podjęcie działań zmierzających do wykonania projektu dla zadań inwestycyjnych 

dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, ze szczególnych 

uwzględnieniem szkół”. 

Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 3 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” 

Radny Robert Kurosz zapytał jak wygląda sprawa lipy drobnolistnej? Czy będzie wykonane 

cięcie korekcyjne. Radny uważa, że  w obecnym stanie istnieje realne zagrożenie dla osób, 

które będą już wkrótce korzystać z parkingu wokół tego drzewa.  

 

Ad. 6 

Pan Robert Kurosz stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

     Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 

 


