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Protokół Nr 16/6/2012 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

w dniu 30 listopada 2012 roku 

wspólnie z Komisją Polityki Mieszkaniowej 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Ad. 1 

 Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji stwierdził na podstawie list 

obecności prawomocność obrad obu Komisji i otworzył posiedzenie. 

Ad 2 

Pan Marceli Czerwiński przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu budżetu miasta Sandomierz na 2013 rok w działach: 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

 Dział 750 Rozdz. 75075 – zadania z zakresu promocji, 

 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

   Komisja Polityki Mieszkaniowej 

 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 4270; 4300; 4400. 

4. Wnioski Komisji i poprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta Sandomierza na 2013 rok. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2013-2026 

6. Zamknięcie obrad. 

Komisja przyjęła w/w projekt porządku obrad jednogłośnie – 8 głosów „za” 

Ad. 3,4 

Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący obrad poinformował, że Komisje przystępują do 

opiniowania projektu budżetu miasta na 2013 rok. 

Poprosił Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika Miasta o przedstawienie ogólnej 

informacji o przyszłorocznym budżecie. 

Komisja zapoznała się z treścią działu 750 Rozdz. 75075 – zadania z zakresu promocji, 

Pan Marceli Czerwiński przedstawił wniosek o przeznaczenie kwoty 5.000 zł z pozycji 

„wydawanie miejskich wkładek prasowych” na rzecz  miesięcznika „Sandomierzanin”. 

Poprosił o przegłosowanie wniosku. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 

(jeden radny nie brał udziału w głosowaniu) 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Po zapoznaniu się z treścią materiałów dodatkowych Pan Andrzej Bolewski zgłosił wniosek o 

umieszczenie w pozycji „Obchody świąt i rocznic” zapisu: 

- Dzień Samorządowca, 

- 80-lecie włączenia do Sandomierza prawobrzeżnej części miasta. Zasugerował, że z okazji 

takiej rocznicy należy wydać okolicznościowy album. Podkreślił również że w wydawanych 

dotychczas materiałach promocyjnych brakuje zdjęć prawobrzeżnej części miasta. 
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Pan Marceli Czerwiński poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu wraz z 

wnioskiem Pana Andrzeja Bolewskiego i wcześniejszą poprawką. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna 

Pan Marceli Czerwiński powiedział, że powyższe stanowisko Komisji przedstawi na 

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. 

Radni zgłosili wniosek: 

Zwracamy się z prośbą do Burmistrza o wydzielenie stosownej puli kalendarzy miejskich do 

dyspozycji radnych. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 

Pan Marceli Czerwiński poinformował, że Komisje zajmą się analizą  

działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Poprosił o zgłaszanie uwag. 

Radny Andrzej Bolewski poprosił o udzielenie wyjaśnień - rozdz. 70095 § 4400 – opłaty za 

administrowanie; zarządzanie budynkami i administrowanie lokalami mieszkalnymi 

będącymi własnością gminy – kwota 1.250.000 -  co wchodzi w zakres tej kwoty. Prosi o 

szczegółowy podział  kwot i zadań mieszczących się w tym zakresie. 

Radni poparli wniosek w głosowaniu. 

Głosowano 9 „za” – wniosek przyjęty. 

Komisja nie wniosła uwag do pozostałych fragmentów projektu budżetu na 2013 rok w 

związku z tym Pan Marceli Czerwiński poprosił o głosowanie za pozytywnym zaopiniowaniem 

całości projektu z naniesionymi wyżej uwagami. 

Głosowano: 5 „za”, 0 „przeciwnych”, 3 „wstrzymujące się”  - opinia pozytywna. 

Przewodniczący obrad poinformował, że stanowisko Komisji łączonej przedstawi na 

najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. 

Ad. 5 

Pan Marceli Czerwiński poprosił Pana Cezarego Gradzińskiego o przedstawienie uzasadnienia 

projekty uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 

2013-2026. 

Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja nie wniosła uwag.  

Pan Marceli Czerwiński poprosił o przyjęcie tego projektu uchwały. 

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

 

Ad. 6 

 Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i 

Promocji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

 

       

 

 

      Marceli Czerwiński  

    Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,  

      Turystyki i Promocji 
 

 

Protokołowała: 

Renata Tkacz 

 


