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Protokół Nr 27/11/2012 

z posiedzenia  Komisja Praworządności wspólnie z Komisją Opieki Społecznej, Ochrony 

Rodziny i Zdrowia. 

w dniu 30 listopada  2012 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji 

Praworządności. 

Obecni, jak w załączonych listach obecności. 

Ad. 1  

 Pan Piotr Majewski stwierdził, na podstawie list obecności prawomocność obrad  obu 

Komisji i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Pan Piotr Majewski  przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Komisja Praworządności 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

4. Opiniowanie 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.  

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Pan Piotr Majewski poprosił Panią Mariolę Stępień o przewodnictwo w obradach. 

Pani Mariola Stępień poprosiła Skarbnika Miasta - Pana Cezarego Gradzińskiego -  

o przedstawienie projektu budżetu w działach 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Po wysłuchaniu informacji Pani Mariola Stępień otworzyła dyskusję. 

Głos zabrali między innymi; 

-  Radny Maciej Skorupa,  wyraził zastrzeżenia co do terminu zwołanego na dzisiaj 

posiedzenia. Stwierdził, że nie miał czasu na zapoznanie się z tak obszernym materiałem. 

Powiedział między innymi, że ma uwagi co do kwot przeznaczonych na zwalczanie 

narkomanii – 13 tys. W budżecie brakuje  środków na straż pożarną i inne służby. 

- Radny Michał Saracen powiedział między innymi, że należy zabezpieczyć środki na 

szczepienia dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy. 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Pani Mariola Stępień zapytała kto z radnych jest za 

pozytywnym zaopiniowanie działu 851. 

Głosowano: 7 „za” 0”przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Zapytał kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowanie Działu 852 i 853 
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Głosowano: 9 „ za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Dalszą część posiedzenia poprowadził Pan Piotr Majewski 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 

Pan Piotr Majewski otworzył dyskusję w której radni zasygnalizowali, że nie mają wglądu do 

wszystkich wniosków jakie wpływają do Burmistrza podczas konstruowania budżetu na rok 

przyszły. 

Radny Michał Saracen przedstawił wniosek formalny o udostępnienie informacji kto w jakiej 

kwocie i na jakie zadanie składał wniosek do budżetu na 2013 rok 

Pan Piotr Majewski poddał przedstawiony wniosek pod głosowanie. Zapytał kto z radnych 

jest za takim wnioskiem 

Głosowano: 2 „za”, 5 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” – wniosek odrzucony. 

Pan Piotr Majewski powiedział, że  zamyka dyskusję w tym temacie i poprosił o 

przegłosowanie tego wniosku. 

Głosowano: 6 „za” – wniosek przyjęty. 

Przewodniczący obrad poinformował,  że komisje przystępują do opiniowania projektu 

uchwały budżetowej. 

Radny Maciej Skorupa i Michał Saracen opuścili salę obrad. Zwracając uwagę 

Przewodniczącemu, że nie ma prawa odbierać im głosu w dyskusji. 

Pan Piotr Majewski poprosił Pana Cezarego Gradzińskiego o przedstawienie informacji na 

temat planowanych wydatków z zakresu Obrony Cywilnej. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Pan Cezary Gradziński przedstawił informację na temat wydatków związanych z 

funkcjonowaniem Straży Miejskiej. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Komisja zapoznała się z planowanymi wydatkami na zarządzanie kryzysowe. Uwag nie 

wniesiono. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4,5 

W związku z tym że Komisje obradowały wspólnie Pan Piotr Majewski poddał pod 

głosowanie kolejno następujące projekty uchwał: 

 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sandomierza na 2013 rok. 

Głosowano: 7 „za” – opinia pozytywna 

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 

2013-2026. 

Głosowano: 7 „za” – opinia pozytywna 

Ad. 6 

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

           

Piotr Majewski 

           

     Przewodniczący Komisji Praworządności 
 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 


