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Protokół Nr 19/17/2011Protokół Nr 19/17/2011Protokół Nr 19/17/2011Protokół Nr 19/17/2011    
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansówz posiedzenia Komisji Budżetu i Finansówz posiedzenia Komisji Budżetu i Finansówz posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów    

w dniu 20 grudnia 2011 rokuw dniu 20 grudnia 2011 rokuw dniu 20 grudnia 2011 rokuw dniu 20 grudnia 2011 roku    
    
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  
i Finansów. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności.  
 
Ad. 1Ad. 1Ad. 1Ad. 1    
Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i 
otworzył posiedzenie. 
Ad. 2Ad. 2Ad. 2Ad. 2    
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacji o działalności OPS w Sandomierzu. 
4. Informacja o pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych – plany   
 i wykonanie. 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi  oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 
roku. 

6. Opiniowanie projektów uchwał: 
- w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 listopada 2011 Nr XIII/127/2011 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  od 01.01.2012r. 
- w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 listopada 2011r. Nr XIII/129/2011 w 
sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
7.  Opiniowanie projektów uchwał: 
- w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r. 
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011r. 
8. Sprawy różne, wnioski Komisji 
9. Zamknięcie obrad. 

    
Pan Andrzej Gleń poprosił o przyjęcie porządku obrad. 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 3 
Pan Andrzej Gleń udzielił głosu Pani Halinie Komenda – Dyrektorowi Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu, która przedstawiła obszerną informacje o działalności 
Jednostki w okresie od stycznia 2010 roku  do czerwca 2011 roku. 
Komisja przyjęła informację w glosowaniu: 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się z informacją o pozyskiwaniu zewnętrznych środków 
finansowych – plany i wykonanie. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w informacji 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. Ad. Ad. Ad. 5555    
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta 
Sandomierza z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi  oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku. 
Komisja nie wniosła uwag do przedmiotowego projektu uchwały 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.    
Ad. 6Ad. 6Ad. 6Ad. 6    
Opiniowanie projektu uchwały    w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 listopada 2011 Nr 
XIII/127/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  od 
01.01.2012r. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec – Naczelnik Wydziału 
Finansowego. 
Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały. 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 listopada 2011r. 
Nr XIII/129/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych.    
Po wysłuchaniu uzasadnienia Pani Barbary Grębowiec Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 7Ad. 7Ad. 7Ad. 7    
Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r. 
Uzasadnienie do projektu przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta na 2011 r. 
Uzasadnienie do projektu przedstawił Pan Cezary Gradziński. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 8,9Ad. 8,9Ad. 8,9Ad. 8,9    
Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie.    
 
 
      Andrzej Gleń 
           Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 

 
 


