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Protokół Nr 22/3/2012Protokół Nr 22/3/2012Protokół Nr 22/3/2012Protokół Nr 22/3/2012    
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansówz posiedzenia Komisji Budżetu i Finansówz posiedzenia Komisji Budżetu i Finansówz posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów    

w dniu 21 marca 2012 rokuw dniu 21 marca 2012 rokuw dniu 21 marca 2012 rokuw dniu 21 marca 2012 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. Opiniowanie projektów uchwał: 
• w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Sandomierzu Spółka z o.o. zarządzania i administrowania  budynkami i lokalami 
będącymi  własnością Gminy Sandomierz 

• zmieniającej uchwałę w sprawie  wprowadzenia oraz określenia  opłat  za 
parkowanie  pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach 
płatnego parkowania na terenie Sandomierza 

• w sprawie zmiany w budżecie  na  2012 rok- (OPS ) 
• w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok – („Kozie Schodki”) 
4. Wnioski Komisji 
5.  Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad. 
Ad. 3Ad. 3Ad. 3Ad. 3    

• Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu  
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. zarządzania   

      i administrowania  budynkami i lokalami będącymi  własnością Gminy 
Sandomierz. 

Przewodniczący obrad poprosił Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika Miasta    
o przedstawienie uzasadnienia. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Pan Andrzej Gleń poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie   
w głosowaniu. 
Głosowano: 8 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 1 „przeciwny” – opinia pozytywna 
  

• Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  wprowadzenia 
oraz określenia  opłat  za parkowanie  pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza 

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński. 
Komisja nie wniosła uwag do przedmiotowego projektu uchwały. Pan Andrzej Gleń 
poprosił o pozytywne zaopiniowania projektu. 
Głosowano: 8 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 1 „przeciwny” – opinia pozytywna 

 
• w sprawie zmiany w budżecie  Miasta na  2012 rok- OPS 
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Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do 
przedmiotowego projektu uchwały. Pan Andrzej Gleń poprosił o wyrażenie pozytywnej 
opinii do w/w projektu. 
Głosowano: 10 „za”- jednogłośnie – opinia pozytywna. 

• w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok (Kozie Schodki) 
Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do 
przedmiotowego projektu uchwały. Pan Andrzej Gleń poprosił o wyrażenie pozytywnej 
opinii do w/w projektu. 
(Obecnych 11 członków Komisji - na posiedzenie przybył Pan Maciej Stępień) 
Głosowano: 10 „za” , 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” – opinia pozytywna. 
 
Pan Cezary Gradziński poinformował Komisję o wprowadzeniu zmiany w projekcie 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok. W 
materiałach na sesję Radni otrzymali projekt bez załącznika nr 3. Zmiana uchwały 
budżetowej polega na zmianie zadania w załączniku nr 3 pkt 2 - „Przebudowa placu 
targowego przy ul. Przemysłowej  w Sandomierzu”  
Zapis punktu 2 tego załącznika ma brzmieć: Przebudowa placu targowego na Pl. 3Przebudowa placu targowego na Pl. 3Przebudowa placu targowego na Pl. 3Przebudowa placu targowego na Pl. 3----go go go go 
Maja w SandomierzuMaja w SandomierzuMaja w SandomierzuMaja w Sandomierzu 
Państwo radni otrzymają na sesji drugą wersję projektu uchwały zmieniającej uchwałę   
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok zawierającą powyższy zapis. 
Pan Andrzej Gleń poprosił radnych o wyrażenie opinii w powyższej sprawie. 
Pan Jacek Dybus zgłosił wniosek o przesunięcie opiniowania przedmiotowej zmiany 
argumentując, iż  przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej jest konieczna. 
Pan Andrzej Gleń poddał pod głosowanie wniosek Pana Jacka Dybusa. 
Głosowano: 4 „za”, 3 „wstrzymujące się”, 3 „przeciw” – wniosek został przyjęty. 
Komisja nie wydała opinii do przedmiotowego projektu uchwały. 
Ad. 4,5Ad. 4,5Ad. 4,5Ad. 4,5    
Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
             
 
 

       Andrzej GleńAndrzej GleńAndrzej GleńAndrzej Gleń    
    

                    Przewodniczący Komisji Budżetu i FinansówPrzewodniczący Komisji Budżetu i FinansówPrzewodniczący Komisji Budżetu i FinansówPrzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów    
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