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Protokół nr 21/5/2008 
   z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 10 kwietnia 2008 rok 
 
 
  
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów. Obecni - jak załączona lista obecności (Załącznik Nr 1  
do Protokołu). 
 
 
Ad. 1  
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów otworzył 
posiedzenie oraz na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
 
 
Ad. 2 
 
Przyjęty porządek obrad (5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Ocena wykonania budŜetu miasta za 2007 r. 
4. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2008 rok, 
b) w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok, 
c) w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok, 
d) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  
    w ośrodku wsparcia dziennego – Środowiskowym Domu Samopomocy  
    w  Sandomierzu, 
e) w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez    
     Miasto Sandomierz, 
f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od nieruchomości od 01.01.2008  
    roku, 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie porządku obrad. 
 
 
Ad. 3 

Komisja BudŜetu i Finansów po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania 
budŜetu miasta Sandomierza za 2007 r., zaopiniowała pozytywnie (5 głosów „za”,  
0  głosów „wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała 
udziału w głosowaniu) wykonanie budŜetu miasta Sandomierza za rok 2007, w wersji 
przedłoŜonej przez Burmistrza Sandomierza – jak załącznik. 
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Ad. 4 
a) 

Komisja BudŜetu i Finansów zapoznała się z projektem uchwały 
zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2008 rok. 

Pani Tamara Socha  – Skarbnik Miasta Sandomierz poinformowała członków 
Komisji, Ŝe: 
- W Uchwale Nr XVII/151/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2008 
roku w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2008 rok, zmienia się załącznik  
nr 5 „Przychody i rozchody budŜetu w 2008 roku”: 
1/ Przychody ogółem: pkt 7 otrzymuje brzmienie „ 7. obligacje § 931 – inne papiery  
    wartościowe” 
2/ Rozchody ogółem pkt 7 otrzymuje brzmienie „7. wykup obligacji § 982 – wykup 
papierów wartościowych”. 
 - Zmiana załącznika Nr 5 do uchwały budŜetowej na rok 2008 spowodowana jest 
koniecznością zmiany paragrafów dotyczących obligacji na paragrafy i inne papiery 
wartościowe.  

 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie – 5 głosów „za”, 0  głosów „wstrzymujących się”, 0  głosów 
„przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
 
b) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok  
wraz z uzasadnieniem przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Tamara Socha  – 
Skarbnik Miasta Sandomierza. 
Zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały dot.: 

• § 1 zmniejszenia dochodów w budŜecie miasta: 
Dział 751 Rozdz. 75101 § 2010 o kwotę 474,00 zł 

Zmniejszenie dochodów następuje z powodu zmniejszenia dotacji z Krajowego Biura 
Wyborczego Delegatura w Kielcach z kwoty 4 264,00 zł do kwoty 3 790,00 zł. 
 

• § 2 zmniejszenia wydatków w budŜecie miasta: 
- Dz. 751 rozdz. 75101 § 4010 o kwotę 402,93 zł. 
- Dz. 751 rozdz. 75101 § 4110 o kwotę 61,20 zł. 
- Dz. 751 rozdz. 75101 § 4120 o kwotę 9,87 zł. 

Zmniejszenie wydatków następuje z powodu zmniejszenia dotacji z Krajowego Biura 
Wyborczego Delegatura w Kielcach z kwoty 4 264,00 zł do kwoty 3 790,00 zł. 

 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie – 5 głosów „za”, 0  głosów „wstrzymujących się”, 0  głosów 
„przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
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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 wraz z uzasadnieniem. 
Zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały dot.: 

• § 1 zwiększenia dochodów w budŜecie: 
Dział 758 – RóŜne rozliczenia, Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej   
§ 2920 – Subwencje ogólne o kwotę 590.317,00 zł. 

 
• § 2 zwiększenia wydatków w  budŜecie miasta: 

- Dział 801 - Oświata, Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe § 4010 – Wynagrodzenia 
osobowe pracowników o kwotę 281.000,00 zł. 
- Dział 801 - Oświata, Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe § 4120 – Składki na 
Fundusz pracy o kwotę 4.220,00 zł. 
- Dział 801 - Oświata, Rozdział 80104 - Przedszkola § 4010 – Wynagrodzenia osobowe 
pracowników o kwotę 169.700,00 zł. 
 
- Dział 801 - Oświata, Rozdział 80104 - Przedszkola § 4120 – Składki na Fundusz 
pracy o kwotę 1.730,00 zł. 
- Dział 801 - Oświata, Rozdział 80110 - Gimnazja § 4010 – Wynagrodzenia osobowe 
pracowników o kwotę 112.500,00 zł. 
- Dział 801 - Oświata, Rozdział 80110 - Gimnazja § 4120 Składki na fundusz pracy  
o kwotę 2.797,00 zł. 
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 
 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.900,00 zł. 
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401 - Świetlice szkolne  
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 470,00 zł. 
     

Wzrost planowanych wydatków w powyŜszej klasyfikacji w świetlicach 
szkolnych jest spowodowany wzrostem wynagrodzeń nauczycieli zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008r.  
( Dz. U. z dnia 12 marca 2008r., Nr 42, poz.257) zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.  Zgodnie z w/w rozporządzeniem 
wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wzrośnie   
w zaleŜności od stopnia awansu zawodowego od 185,00 zł do 200,00 zł w stosunku  
do roku ubiegłego. Skutkiem tej podwyŜki jest wzrost wydatków na wynagrodzenia 
osobowe oraz składki na fundusz pracy.    
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
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d) 
Komisja BudŜetu i Finansów zapoznała się z projektem uchwały w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 
wsparcia dziennego – Środowiskowym Domu Samopomocy w  Sandomierzu.  
 Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła  
Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie - 6  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
 
e) 

Projektem uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli 
samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz przedstawił i wyjaśnień 
udzielił Pan Marek Rutkowski – Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu. 

 
Członkowie Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie: 5 głosów „za”, 1 głos 
„wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
f) 

Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku  od nieruchomości od 01.01.2008 roku, wraz  
z uzasadnieniem oraz wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez Panią Monikę Hill – 
Kierownik Referatu Podatków i Opłat - zaopiniowała pozytywnie - 6   głosów „za”,  
0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
Wniosek Komisji 

Komisja wnioskuje aby corocznie przy ustalaniu wysokości stawek podatku  
od nieruchomości w projekcie uchwały był uwzględniany zapis zawarty  
w przedstawionym projekcie uchwały dot. niŜszej stawki dla gruntów związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług 
campingowych. 
 
Ad. 5 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których:  

 
• Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Zespół Zamiejscowy  

w Sandomierzu przekazuje w załączeniu Uchwałę VII Składu Orzekającego  
Nr 18/2008 z dnia 1.04.2008 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 
w sprawie absolutorium. 

 
• Burmistrz Sandomierza - odpowiedź na interpelację w sprawie podjęcia działań 

zmierzających do utworzenia w Sandomierzu hospicjum. 
 

• Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach przesyła odpis 
prawomocnego orzeczenia. 
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• Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza: 
      - przekazuje kserokopię pisma znak Ok. XV/II-4023(2/6)2008 z dnia     
      20.03.2008 r. od Pana Stanisława Masternaka – Starosty Sandomierskiego,  
      w sprawie dalszych losów Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, wraz  
      z kserokopią odpowiedzi Burmistrza Sandomierza. 

            - zwraca się z uprzejmą prośbą o poddanie analizie, ocenie i dyskusji      
             powyŜszych dokumentów oraz wyraŜenia opinii Rady Miasta Sandomierza  
            w przedmiotowej sprawie. 

Komisja zapoznała się z propozycją Starosty Sandomierskiego dot. przejęcia  
            przez samorząd sandomierski Biura Wystaw Artystycznych, który zadeklarował   
            wsparcie finansowe dla funkcjonowania BWA w wysokości 80 000 zł  
             corocznie. 
 
 
Ad. 6 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
- usunięcie piasku z ulic i chodników, 
- postawienie słupka ze skrzynką na fotoradar (atrapa) przy ul. Lubelskiej, 
- uporządkowanie przejścia między szkołą „budowlanką” a byłym terenem po kotłowni, 
- zmianę lokalizacji „baraku - budy”, która obecnie stoi na parkingu przyległym do     
   Placu 3 Maja, 
- zamontowanie słupków do siatkówki i kosza do koszykówki na placu zabaw przy  
   ul. Króla 4, 
- uzupełnienie progu zwalniającego na ul. T. Króla – droga dojazdowa do Przedszkola  
   Nr 6 w Sandomierzu. 
 
Ad. 7 
 
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
 
 
 
 
 

         Andrzej Gleń 
                                                                              Przewodniczący  
                                                                      Komisji BudŜetu i Finansów 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


