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Protokół nr 45/14/2009 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 12 listopada 2009 rok 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 15:00 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 15:30 
  
 
 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 projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu  
     miasta na 2009 rok. 
4. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
5. Zamknięcie obrad. 
 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 8 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
 
Ad. 3 
 

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:  8 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
Ad. 4 
Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iŜ zachodzi 
potrzeba wydatkowania kwoty na zapłacenie faktury za sporządzenie opinii prawnej dla 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza. 
Pan Władysław Teter stwierdził, Ŝe: 
- Komisja Rewizyjna moŜe korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających  
   wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.  
- W związku z powyŜszym  naleŜy wydzielić kwotę na tego typu cele.  
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Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza poinformował członków Komisji 
BudŜetu i Finansów: 
- o moŜliwościach prawnych korzystania przez Komisję Rewizyjną z porad, opinii  
   i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie prowadzonych przez   
   Komisje Rewizyjną kontroli, 
- o  innych moŜliwościach skorzystania z porad np. bezpłatne porady prawne udzielane  
   na łamach tygodnika „Wspólnota” przez niezaleŜnych prawników specjalizujących  
   się w sprawach samorządowych, 
- Ŝe sprawą remontu obiektu przy ul. Krótka 1 zajmuje się Prokuratura Rejonowa  
    w Sandomierzu, która równieŜ posiada ekspertyzy techniczne sporządzone przez  
   biegłych.  
 
Wniosek Komisji 
Komisja BudŜetu i Finansów wnioskuje o przygotowanie projektu uchwały w sprawie 
przeznaczenia w budŜecie  Miasta (Rady Miasta Sandomierza) kwoty z wynagrodzeń 
osobowych – diety radnych - na wynagrodzenie bezosobowe, celem przeznaczenia 
kwoty na zapłacenie faktury za sporządzenie opinii prawnej. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
3 głosy „wstrzymujące się”. 
 
 
Ad. 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 
 


