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Protokół Nr 9/8/2011 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

25 sierpnia 2011 roku 
 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Ad. 1 
Pan Andrzej Majewski stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budŜecie na 2011r. 
4. Sprawy róŜne. Wnioski Komisji. 
5. Zamknięcie obrad. 
Członkowie Komisji jednogłośnie (4 głosy „za”) przyjęli porządek obrad. 
Ad. 3 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji  poprosił o przedstawienie 
uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 r. 
Obecny na posiedzeniu Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta – wyjaśnił obecnym na 
czym polegają zmiany wprowadzone w  Dziale 801- Oświata i 926 – Kultura fizyczna  
i sport. 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
Pan Andrzej Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu uchwały. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
miasta na 2011 r. związanej ze zwiększeniem planu wydatków w Dziale 926 rozdział 
92601  §  4210 i  §  4300. Zmiana ma związek z doposaŜeniem obiektów  MOSiR 
Komisja nie wniosła uwag. 
Pan Andrzej Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu uchwały. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Pan Cezary Gradziński poprosił członków Komisji o zapoznanie się z treścią projektu 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2011 rok Zmiana wprowadzona tą uchwałą 
dotyczy odszkodowania za naprawę przepustu w Parku „Piszczele”. 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 4,5  

 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji  stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie. 
      
     Andrzej Majewski 
   Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


