
 

1 
 

Protokół Nr 15/5/2012 

z posiedzenia  Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

w dniu 23 listopada 2012 roku 

 
 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 listy 

obecności prawomocność obrad 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 uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych od 01.01.2013 r. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości od 01.01.2013 r. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy 

Sandomierz do Powiatowej Rady  Zatrudnienia  w Sandomierzu. 

7. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

8. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad przyjęto jednomyślnie – 4 głosy „za”. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych od 01.01.2013 r. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec – Naczelnik Wydziału Finansowego. 

Przewodniczący Komisji poprosił Panią Barbarę Grębowiec o udzielanie wyjaśnień w toku 

dyskusji. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 3 „za”, 0 „przeciwnych”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości od 01.01.2013 r. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego. 

Komisja nie wniosła uwag.  

Głosowano: 3 „za”, 0 „przeciwnych”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
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Ad. 6 

Przewodniczący obrad poprosił o zgłoszenie kandydatury przedstawiciela Rady Miasta do 

Powiatowej Rady  Zatrudnienia  w Sandomierzu. 

Komisja nie zgłosiła żadnej kandydatury. 

Ad. 7 

Pan Marceli Czerwiński poprosił radnych o uwagi w sprawie  projektu uchwały w sprawie 

zmian w budżecie miasta na 2012 r.  

Komisja omówiła w/w projekt. 

Komisja zaproponowała obniżkę stawki opłaty podatku od posiadania psa do 50zł. 

Głosowano: 3 „za”, 0 „przeciwnych”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek zostanie przedstawiony 

Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Ad. 8 

 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 

 


