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Protokół Nr 21/18/2015 
Komisji Budżetu i Finansów 

28 grudnia 2015 roku 
 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Nieobecni: 
Zbigniew Rusak, 
Piotr Majewski, 
Agnieszka Frańczak-Szczepanek, 
Janusz Czajka. 
 
Ad. 1 
Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 
posiedzenie. 
Ad. 2 
 
Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Analiza projektu budżetu miasta na 2016 rok – ciąg dalszy. 
4. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 3 

Pan Jacek Dybus poprosił radnych o przedstawienie uwag do opracowanego projektu 
budżetu miasta na 2016 rok. 

Stwierdził, że należy dokonać podsumowania pracy poprzez przegłosowanie całości 
materiałów zarówno projektu uchwały budżetowej jak też Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Zapytał, czy są jakieś uwagi. 
Radni nie wnieśli uwag.  

Obecny na posiedzeniu Burmistrz Sandomierza zawnioskował o wpisanie w Załączniku Nr 3 
uchwały budżetowej, zadania pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta 
Sandomierza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych” - kwota 400 000,00zł. 
Wprowadzenie tego zadania jest konieczne ze względu na możliwość pozyskania  dodatkowych 
środków z zewnątrz na ten cel. Zaproponował, aby w Załączniku Nr 8 -  „Dochody i wydatki związane 
z realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t. w 2016 r. w Dziale 600 Rozdz. 
60014 -  Budowa ul. Staromiejskiej – z zaplanowanych 500 000,00zł, zdjąć potrzebną kwotę 
400 000,00zł i pozostawić 100 000,00zł.  
Pan Jacek Dybus poprosił o przegłosowanie wniosku burmistrza. Zapytał kto jest za? 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – wniosek został przyjęty. 
Przewodniczący obrad poprosił radnych o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie opracowanego 
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029 
Zapytał kto jest „za”? 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok z wniesionymi poprawkami burmistrza i komisji 
stałych Rady Miasta Sandomierza? 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Pan Jacek Dybus podziękował radnym za pracę przy konstruowaniu budżetu miasta. 
 
Ad. 4 
Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 
Jacek Dybus 

            Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 
 
 

 


