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Protokół Nr 28/9/2012 

Komisja Budżetu i Finansów 

dn. 26 listopada  2012 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu   

i Finansów. 

Ad. 1 

Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad   

i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r. (str. 11 

w materiałach na sesję) 

4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta na 2012 r. (str. 12) 

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

środków transportowych od 01.01.2013 r. (str. 7) 

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

nieruchomości od 01.01.2013 r.      

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

wymiaru podatku rolnego. 

8. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie  wprowadzenia na terenie Miasta 

Sandomierza opłaty od posiadania psów od 1.01.2013r.  

9. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji: 

– NSZZ „Solidarność” Muzeum Okręgowego w Sandomierzu z dnia 14.11.2012 r. 

10. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

11. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.  

Po wysłuchaniu uzasadnienia przedstawionego przez Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika 

Miasta, Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie (jeden radny był nieobecny) – opinia pozytywna 

Ad. 4 

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

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie  – opinia pozytywna. 

Ad 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych od 01.01.2013 r.  

Uzasadnienie przedstawił Pani Barbara Grębowiec – Naczelnik Wydziału Finansowego. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie  – opinia pozytywna. 
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Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 

01.01.2013 r.     

 Uzasadnienie przedstawił Pani Barbara Grębowiec. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie  – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

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

rolnego. 

Uzasadnienie przedstawił Pani Barbara Grębowiec. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowano: 10 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”  – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie  wprowadzenia na terenie Miasta Sandomierza opłaty od 

posiadania psów od 1.01.2013 r.  

Uzasadnienie przedstawił Pani Barbara Grębowiec. 

Radni wnieśli uwagi co do wysokości stawki od posiadania psa oraz dotyczące sposobu poboru tej 

opłat i prowadzenia ewidencji psów. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowano: 9 „za”, 3 „wstrzymujące się”, 0 „przeciwnych”  – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 

Przewodniczący Komisji odczytał pismo NSZZ „Solidarność” Muzeum Okręgowego w Sandomierzu z 

dnia 14.11.2012 r. w sprawie planowanego ograniczenia suwerenności tej placówki. 

Komisja przyjęła do wiadomości w/w pismo. 

 

Ad. 10,11 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

Andrzej Gleń  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 

 


