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Protokół Nr 51/9/2014 

Komisja Budżetu i Finansów 

z dn. 21 października 2014 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Ad. 1 

Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad Komisji 

(obecnych 8 radnych) i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie – 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Sandomierza dotyczących budżetu miasta Sandomierza. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki. 

6. Sprawy różne, wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – porządek został przyjęty. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Sandomierza dotyczących budżetu miasta Sandomierza.  

Komisja zapoznała się z treścią projektu uchwały. Dodatkowych informacji udzielił Pan 

Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza.  

W dyskusji radni zwrócili uwagę na termin składania wniosków do budżetu obywatelskiego 

oraz skomplikowaną procedurę weryfikacji tych wniosków. 

Radny Maciej Stępień złożył wniosek: 

„Środki niewykorzystane w ramach budżetu obywatelskiego należy przenieść do budżetu 

ogólnego” 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy radni popierają ten wniosek? 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek przyjęty. 

Pan Wojciech Czerwiec zawnioskował o skreślenie § 4 pkt 8 Regulaminu budżetu 

obywatelskiego. 

Pan Andrzej Gleń zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw” , 2 „wstrzymujące się” – wniosek przyjęty. 

Pan Cezary Gradziński poprosił o wniesienie sprostowania błędu pisarskiego w  § 3 pkt 3 – 
jest „ust. 1” powinno być „ust. 2”. 
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Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu z przyjętymi 

poprawkami. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że powyższy projekt 

uchwały dotyczący dofinansowania Tygodnika Nadwiślańskiego komisja zaopiniowała – 

negatywnie. 

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik 

Nadwiślański sp. z o.o. Pani Wiesława Skowrońska i Pan Wacław Tochowicz przybliżyli 

radnym specyfikę pracy gazety. Wskazali na wprowadzone oszczędności oraz możliwość 

dalszego rozwoju spółki dzięki dokapitalizowaniu przez udziałowców. Miasto Tarnobrzeg 

podjęło już stosowną uchwałę zgadzając się na dokapitalizowanie w wysokości 50 tys. zł. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę, że: 

- gazeta „robi za tubę dla urzędujących i gloryfikuje ich”, 

- czy jedynym sposobem na „ratowanie”, spółki jest dokapitalizowanie, 

- skąd pochodzą środki na dokapitalizowanie spółki. 

Pan Andrzej Gleń zakończył dyskusję i zapytał członków Komisji kto jest za pozytywnym 

zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? 

Głosowano: 4 „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia do projektu uchwały, które przedstawił Pan Cezary 

Gradziński. Uwag nie wniesiono. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6,7 

Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

      Andrzej Gleń 

    Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

 

 


