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Protokół nr 43/12/2009 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 30 września 2009 rok 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 13.15 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 14.00 
  
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów. Obecni - jak załączona lista obecności (Załącznik Nr 1  
do Protokołu). 
 
Ad. 1  

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
otworzył posiedzenie oraz na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 
obrad. 
  
Ad. 2 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
przedstawił następujący porządek obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok, 
b) emisji obligacji komunalnych. 
4. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
5. Zamknięcie obrad. 
 
 
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów zgłosił wniosek 
o dopisanie do porządku obrad Komisji w punkcie 3 podpunktu c) Opiniowanie 
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego 
wydatkowania środków w formie weksla „in blanco” – stadion sportowy. 
Przedmiotowy projekt uchwały został skierowany do zaopiniowania przez Komisję 
BudŜetu i Finansów. 
PowyŜszy wniosek został poddany pod głosowanie: 7 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poddał pod 
głosowanie projekt porządku obrad Komisji. 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok, 
b) emisji obligacji komunalnych. 
c) wyraŜenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie  
   weksla „in blanco” – stadion sportowy. 
4. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
5. Zamknięcie obrad. 
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PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
Ad. 3 
a) 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta na 2009 rok przedstawili: Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza  
oraz Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie:  7 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
b) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie emisji obligacji 
komunalnych. 

 Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawili i wyjaśnień 
udzielili: Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza oraz Pan Cezary Gradziński – 
Skarbnik Miasta Sandomierza. 

 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie:  5 głosów „za”, 2 głosy 
„wstrzymujące się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
c) 

Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zabezpieczenie 
prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco” – stadion 
sportowy przedstawili: Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza oraz Pan Cezary 
Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie - 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się”.  
 
 
Ad. 4,5 
 

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
 

         Wojciech Czerwiec 
                                                                           Przewodniczący Komisji 
                                                                               BudŜetu i Finansów 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


