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Protokół Nr 14/12/2011 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
w dniu 29 listopada 2011 roku 

 

 Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień Zastępca Przewodniczącego 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

 

Ad. 1 

Pani Mariola Stępień stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i 

otworzyła posiedzenie. 

 
Ad. 2 
Przewodnicząca obrad przedstawiła plan posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 r. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2012-2023 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta 

Sandomierza opłaty od posiadania psów od 01 stycznia 2012 roku. 

6. Sprawy różne. 

7.  Wnioski Komisji. 

8.  Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt porządku obrad. 

 

Ad. 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 r. 

Pani Mariola Stępień przypomniała, że Komisja wnikliwie przeanalizowała materiał 

dotyczący projektu budżetu miasta na poprzednim posiedzeniu. Poprosiła o 

wniesienie uwag do projektu uchwały budżetowej. 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. 

Pani Mariola Stępień poinformowała o przystąpieniu do głosowania i zapytała, kto 

jest za pozytywnym zaopiniowaniem  projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta na 2012r. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna 

 
Ad 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2012-2023. 

Pani Mariola Stępień zapytała czy są uwagi do przedmiotowego projektu uchwały. 

Wobec braku zgłoszeń poprosiła o wyrażenie pozytywnej opinii w głosowaniu. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna 

 
Ad. 5 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta 

Sandomierza opłaty od posiadania psów od 01 stycznia 2012 roku. 
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Pani Barbara Grębowiec – Naczelnik Wydziału Finansowego – udzieliła wyjaśnień do 

omawianego projektu uchwały wskazując na ogólne zapisy, dające możliwość 

dopracowania szczegółów między innymi w kwestii wskazania inkasenta opłaty. 

Po dyskusji Pani Mariola Stępień zapytała kto z radnych jest za pozytywnym 

zaopiniowanie przedstawionego poprawionego projektu uchwały. 

Głosowano: 2 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

Komisja nie wypracowała stanowiska w powyższej sprawie. 

 
Ad.6,7 

Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła 

posiedzenie. 

 

 

 

 

         Mariola Stępień 

   Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej,  

         Handlu i Usług 

 
 

 

 

Protokołowała: 

Renata Tkacz 

 


