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Protokół Nr 3/1/2011 
z posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 12 stycznia 2011 roku 
 

 
 Posiedzenie otworzył Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji 
BudŜetu i Finansów. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1,2 
 Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji stwierdził na podstawie listy 
obecności prawomocność obrad otworzył posiedzenie i przedstawił obecnym projekt 
porządku obrad Komisji: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Analiza projektu dochodów budŜetu miasta na 2011r. 
4. Analiza projektu wydatków  w budŜecie miasta Sandomierza na 2011 rok w dziale 

750 – Administracja publiczna. 
5. Przyjęcie planu pracy Komisji w 2011 roku. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad. 
Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie. 

 
Ad. 3 
 Pan Jacek Dybus poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Cezarego Gradzińskiego – 
Skarbnika Miasta o przedstawienie planu dochodów miasta w 2011 roku. 
Mówca przedstawił obecnym szczegółowa informację  z załącznika nr 1 do projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok według paragrafów. 
Radni  interesowali się między innymi: 
  - wpływami z giełdy, 
 - wpływami z opłat  z Pl. 3-go Maja i Zieleniaka, 
 - wydatkami na przedszkola. 
 Pan Jacek Dybus poprosił obecnych o przegłosowanie fragmentu projektu budŜetu 
dotyczącego dochodów – bez uwag. 
Głosowano: 10 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych”. 
 
Ad. 4 
 Pan Jacek Dybus    poprosił o przedstawienie wydatków w dziale 750 – Administracja 
publiczna. 

Pan Cezary Gradziński przedstawił dane załącznika nr 2 do projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok w dziale 750. 
Członkowie Komisji poprosili o dodatkowe wyjaśnienie wydatków na: 
 -§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek, 
 -§ 4430 – RóŜne opłaty i składki 
 -§ 4210 i 4300 Zakup materiałów i wyposaŜenia, Zakup usług pozostałych 
Pan Jacek Dybus  poprosił o przegłosowanie projektu wydatków w dziale 750 i 751 bez 
uwag. 
Głosowano: 10 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych”. 
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Ad. 5 
 Pan Jacek Dybus przedstawił obecnym projekt planu pracy Komisji BudŜetu  
i Finansów – jak załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony plan pracy w głosowaniu: 11 „za” – 
jednogłośnie. 
 
Ad. 6 
 Pan Andrzej Gleń powiedział Ŝe zmniejszenie deficytu budŜetu miasta na 2011 rok 
jest moŜliwe poprzez wprowadzenie cięć w wydatkach bieŜących.  
 Pan Zbigniew Rusak stwierdził, Ŝe deficyt budŜetowy będzie się zwiększał jeśli miasto 
nie podejmie zdecydowanych kroków w kierunku pozyskania terenów pod inwestycje. 
Konieczne jest opracowanie strategii w zakresie wypromowania  Sandomierza nie tylko jako 
miasta zabytkowego ale równieŜ przyjaznego przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym 
mającego do zaoferowania atrakcyjne tereny pod inwestycje. 
 
Ad. 7 
Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów – stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
       Jacek Dybus 
    Zastępca Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


