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Protokół  
z posiedzenia Komisji Wspólnej 

Komisji Bud Ŝetu i Finansów Nr 19/3/2008 
          oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Nr  17/3/2008 

w dniu 26 lutego 2008 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów. Obecni - jak załączona lista obecności (Załącznik Nr 1 i Nr 2  
do protokołu). 
 
 
Ad. 1  
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów otworzył 
wspólne posiedzenie Komisji: Komisji BudŜetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki  
Komunalnej, Handlu i Usług oraz na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad. 
 
 
Ad. 2 

Przyjęty  porządek obrad ( 7 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) zmian w budŜecie miasta na 2008 rok (dodatki mieszkaniowe), 
b) zmian w budŜecie miasta na 2008 rok (monitoring), 
c) zmian w budŜecie miasta na 2008 rok (stypendia), 
d) zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenia  
     ścieków oraz określenia ceny oczyszczania ścieków przez Zakład Oczyszczania  
    Ścieków w Sandomierzu, 
e)określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu  
    kwalifikowanego przez Gminę Sandomierz, 
f) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, 
g)opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto   
    Sandomierz, 
h) uchylenia uchwały Nr XXIV/106/91 z dnia 31 lipca 1991 r. dot. podwyŜszenia opłaty  
     rocznej za uŜytkowanie wieczyste, 
i) zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz opłatności za posiłki przygotowywane  
    w tych stołówkach, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina  
    Sandomierz. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
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Ad. 3,4,5 
a) 

Komisja BudŜetu i Finansów oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta  
na 2008 rok (dodatki mieszkaniowe). 

Pani Katarzyna Goch – Główna Księgowa w Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Sandomierzu poinformowała członków Komisji o zmianach w przedmiotowym 
projekcie uchwały:  

• w § 1 zwiększa się dochody w budŜecie miasta: 
- Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 0970  
   o kwotę 2.000,00 zł 
- Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 0920  
   o kwotę 500,00 zł 
 
• w § 2 zwiększa się wydatki w budŜecie miasta: 
- Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110  
   o kwotę 2.500,00 zł 

 
Pan Andrzej Gleń  – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał pod 
głosowanie przedmiotowy projekt uchwały wraz z poprawkami zgłoszonymi przez 
Panią Katarzynę Goch – Główna Księgowa w Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Sandomierzu. 
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących”, 0 głosów 
„przeciwnych” – opinia pozytywna. 
 
b) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok 
(monitoring) wraz z uzasadnieniem przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Leszek 
Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. 
Zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały dot.: 

• § 1 zwiększenia wydatków w budŜecie miasta: 
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy Gmin § 4210 –  
   Zakup materiałów i wyposaŜenia - o kwotę 35 000,00 zł 
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy Gmin § 4300 –  
   Pozostałe usługi - o kwotę 5 000,00 zł 
 
Zwiększenie wydatków w dziale 750 spowodowane jest koniecznością naprawy 
urządzeń systemu monitoringu wizyjnego ulic miasta Sandomierza. 

 
• § 2 zmniejszenia wydatków w budŜecie miasta: 
- Dział 600 – Transport, Rozdział 60016 – Drogi gminne § 4300 – Pozostałe usługi - 
o kwotę 40 000,00 zł 

 
c) 

Pani Agata Król - p.o. Dyrektora Zespołu Ekonomiczno -   Administracyjnego 
Szkół w Sandomierzu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie  
miasta na 2008 r (stypendia) wraz z uzasadnieniem. 
Zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały dot.: 

• § 1 zwiększenia wydatków w budŜecie: 
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Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza, Rozdział 85415 - Pomoc Materialna 
dla Uczniów § 3240 - Stypendia dla uczniów o kwotę 820,00 zł. 

• § 2 zmniejszenia wydatków w  budŜecie: 
Dział 801 - Oświata, Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe § 4300 - Zakup usług 
pozostałych o kwotę 820,00 zł. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 7  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. 
 
 
d) 

Komisja BudŜetu i Finansów oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf  
na zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz 
określenia ceny oczyszczania ścieków przez Zakład Oczyszczania Ścieków  
w Sandomierzu w dwóch wersjach: 
- pierwsza wersja przedłoŜona przez Pana Jerzego Borowskiego Burmistrza 
Sandomierza (materiały na XVIII sesję Rady Miasta Sandomierza), 
- druga wersja przedłoŜona przez Pana Marka Bronkowskiego Zastępcę Burmistrza 
Sandomierza w dniu 26 lutego 2008 roku na wspólnym posiedzeniu Komisji: Komisji 
BudŜetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.  
  
Wniosek Komisji 
Komisja BudŜetu i Finansów oraz Komisja Gospodarki  Komunalnej, Handlu  
i Usług wnioskuje o dofinansowanie Zakładu Oczyszczania Ścieków z budŜetu Miasta 
Sandomierza w kwocie trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych (np. Gmina Sandomierz 
zaciągnie kredyt). 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 3 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”,  
2 głosy „przeciwne”. 

 
Członkowie Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz określenia ceny oczyszczania 
ścieków przez Zakład Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu - wersja druga -  
zaopiniowali pozytywnie: 4 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 3 głosy 
„przeciwne”.  
 
 
e) 

Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie określenia 
warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu 
kwalifikowanego przez Gminę Sandomierz wraz z uzasadnieniem oraz wysłuchaniu 
wyjaśnień udzielonych przez Panią Izabelę Przybyś - Perła – Inspektor w Wydziale 
Edukacji Kultury i Sportu - zaopiniowała pozytywnie - 7  głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
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f) 
Komisje: Komisja BudŜetu i Finansów oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług odłoŜyły opiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru opłaty 
skarbowej w drodze inkasa na następne posiedzenie Komisji. 
 
g) 

Komisje: Komisja BudŜetu i Finansów oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług odłoŜyła opiniowanie projektu uchwały w sprawie  opłat za 
świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz 
na następne posiedzenie Komisji. 
 
h) 

Komisje: Komisja BudŜetu i Finansów oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług odłoŜyły opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XXIV/106/91 z dnia 31 lipca 1991 r. dot. podwyŜszenia opłaty rocznej  
za uŜytkowanie wieczyste na następne posiedzenie Komisji. 
 
i) 

Komisje: Komisja BudŜetu i Finansów oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług odłoŜyła opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad korzystania  
ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych 
stołówkach, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina  
Sandomierz na następne posiedzenie Komisji. 
 
 
Ad. 6 
 
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący obrad stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie Komisji Wspólnej: Komisji BudŜetu i Finansów oraz 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
 
 
 

 Andrzej Gleń 
                                                                     Przewodniczący  
                                                             Komisji BudŜetu i Finansów 
 
      
                                                                      
 
                                                                
                                                                  Władysław Teter 
                                                          Przewodniczący Komisji 
                                                Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 



 5 

 


