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Protokół Nr 13/11/2015 

Komisja Praworządności – 21 grudnia 2015 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Juda – Wiceprzewodniczący Komisji 

Praworządności. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

 

 Ad. 1 

Pan Andrzej Juda stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i 

otworzył posiedzenie. 

 

Ad. 2 

Pan Andrzej Juda  przedstawił projekt porządku obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Sandomierskiej Rady 

Seniorów oraz nadania jej Statutu. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2016 – 2029. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 

rok w dziale: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 

6. Wnioski Komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Sandomierskiej Rady Seniorów oraz 

nadania jej Statutu. 

Uzasadnienie do projektu przedstawiła Pani Katarzyna Kondziołka – Kierownik Referatu 

Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. Mówczyni podkreśliła, że powołanie Rady Seniorów 

nie obciąży budżetu miasta. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę na równe traktowanie środowiska sandomierzan i 

powołanie także Rady Młodzieży. 

Pan Andrzej Juda poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Zapytał kto jest za 

wyrażeniem pozytywnej opinii w tej sprawie? 

Głosowano: 0 „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia negatywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2016 – 2029. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Beata Pawłowska – Skarbnik Miasta. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
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Pan Andrzej Juda zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

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

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok w dziale: 

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Beata Pawłowska. 

Mówczyni poinformowała o propozycji zmniejszenia wydatku w dziale 75414 Obrona cywilna 

z kwoty 38 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł czyli  - 28 000,00 zł 

Radni nie wnieśli sprzeciwu. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższą propozycję. Zapytał kto jest „za”? 

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

Pan Andrzej Juda poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok z przyjęta poprawka w dziale 754 zarówno po 

stronie dochodowej jak i wydatkowej. Zapytał kto jest „za”? 

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

Pan Andrzej Juda poinformował, że przedstawi przyjęte wnioski Komisji Budżetu i Finansów. 

Ad. 6 

Wniosków nie zgłoszono. 

Ad. 7 

Pan Andrzej Juda stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

 

     Andrzej Juda 

  Wiceprzewodniczący Komisji Praworządności 

 

 

 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 


